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Cuireann sé áthas orm Tuairisc Bhliantúil

Choimisiún um Chearta Daonna na

hÉireann do 2004 a chur i bhur láthair.

Rinne an Coimisiún dul chun cinn agus

comhtháthú le linn na bliana. Bhí an Coimisiún

gníomhach sna príomhréimsí oibre go léir agus tá

na gníomhaíochtaí seo sonraithe sa Tuairisc. Bhí

próifíl níos airde ag baint le cuid de na

gníomhaíochtaí – mar shampla riarachán cirt,

ciníochas agus míchumas, ach beidh an obair a

rinneadh i réimsí eile – cearta eacnamaíochta,

sóisialacha agus cultúrtha, inscne agus

cothromaíocht níos faide ag teacht chun críche.

Rinne an Coimisiún dul chun cinn suntasach

maidir le feidhmeanna obair cháis agus cuireadh

tús lena gcéad fiosrúchán.

Tá sé tábhachtach a mheabhrú, agus obair an

Choimisiúin á sonrú go bhfuil an Coimisiún fós ag

forbairt. Bíonn cathú ar Rialtais uaireanta

ceapadh go bhfuil an jab déanta chomh luath agus

atá institiúid nua bunaithe agus maoiniú bunaithe

tugtha di. Is scéal eile ar fad atá fíor, go háirithe

maidir leis an gCoimisiún um Chearta Daonna.

brollach

Níl go leor foirne nó maoinithe ag an gCoimisiún

chun a bhfeidhmeanna reachtúla dlite go léir a

chur i gcrích. Tuigeann an Coimisiún go bhfuiltear

san iomaíocht do chistí poiblí gann agus gur

forbairt mhall a bheas á dhéanamh, tuigeann siad

freisin gur as éabhlóid chéimithe rialta a

thiocfaidh na torthaí is inmharthanaí. Tá an

bhuairt ann, áfach, go m’fhéidir go bhfuil dearcadh

laistigh den Rialtas a bhreathnaíonn ar an

gCoimisiún faoi mar atá faoi láthair mar tháirge

críochnaithe agus ní mar obair atá fós le cur i

gcrích. Tá sé thar a bheith tábhachtach, má tá an

uaillmhian a leag an Taoiseach, an tUas. Bertie

‘Tá sé thar a bheith tábhachtach, má tá an uaillmhian a leag an
Taoiseach, an tUas. Bertie Ahern amach don Choimisiún –
uaillmhian a aontaíonn an Coimisiún go láidir léi – ‘Ba é a bhí ar
intinn agam ná go mbeadh an Coimisiún mar eiseaimláir d’eagrais
eile, agus ceann a chruthódh in áit leanúint le caighdeáin den
chleachtas idirnáisiúnta is fearr sa réimse seo’ – a bhaint amach
go mbeadh méadú céimithe agus suntasach ar na hacmhainní sna
blianta atá le teacht.’
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an cleachtadh seo inmhianta agus gur fadhb

ar go leor bealaí é ní amháin don

Choimisiún ach don Rialtas freisin.

3. Is fadhb bhreise í reachtaíocht ón AE.

Bíonn na prionsabail agus go leor de na

sonraí socruithe agus beagán nó gan aon

scóp ann d’athruithe faoin am a chuirtear

an reachtaíocht seo faoi bhráid an

Choimisiúin.Tuigeann muid gur fadhb í seo

ar fud na hEorpa agus tá díospóireacht

tosaithe againn faoin gceist seo laistigh d’

Fheidhmeannacht Eorpach na n-Insitiúidí

Náisiúnta Cearta Daonna agus béifear á

phlé le Coimisiún na hEorpa agus

Parlaimint na hEorpa.

Ar bhonn dearfach, tá áthas ar an gCoimisiún go

bhfuil caidreamh ag fás le Coistí an Oireachtais,

leis an gComhchoiste Dlí agus Cirt,

Comhionannais, Cosanta agus Cearta Ban ach go

háirithe agus gabhann siad buíochas as ucht an

chomhoibrithe a fuaireadh ó Chathaoirleach an

Choiste sin, an tUas. Seán Ardagh TD. Tá an

Coimisiún tar éis a dtuairimí maidir le moltaí

éagsúla reachtúla a chur i láthair agus tá súil

againn go mbeidh muid ag obair níos dlúithe le

Coistí an Oireachtais sna blianta atá amach

romhainn chun anailís chearta daonna agus

creatlach reachtaíocht faoi mhacnamh a chur i

láthair.Tá sé de chuspóir fadtéaramach de chuid

an Choimisiúin go mbeadh siad freagrach díreach

don Oireachtas in áit do Roinn Rialtais faoi mar

atá i láthair agus beidh muid ag obair chun seo a

bhaint amach sna blianta atá amach romhainn.

Tuigeann an Coimisiún tábhacht a

neamhspleáchas agus déanann gach iarracht é a

chosaint. Sin ráite, ba mhaith leis an gCoimisiún a

Ahern amach don Choimisiún – uaillmhian a

aontaíonn an Coimisiún go láidir léi – “Ba é a bhí

ar intinn agam ná go mbeadh an Coimisiún mar

eiseaimláir d’eagrais eile, agus ceann a chruthódh

in áit leanúint le caighdeáin den chleachtas

idirnáisiúnta is fearr sa réimse seo” – a bhaint

amach go mbeadh méadú céimithe agus

suntasach ar na hacmhainní sna blianta atá le

teacht. Glacann an Coimisiún go bhfuil an tAire

Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe

Dlí ar aon intinn leo agus táthar ag súil leis an

bhfís seo a bheith i bhfeidhm go luath.

Ceann de phríomhfheidhmeanna an Choimisiúin

nó moltaí reachtúla a scrúdú chun cinntiú go

bhfuil siad ag teacht le dualgais idirnáisiúnta agus

bhunreachtúla na hÉireann. Tá seo déanta againn,

go háirithe sna réimsí cirt, míchumais agus

inimirce. Creidim go bhfuil seo déanta go

héifeachtúil againn, ach tá fós fadhbanna ann a

chaithfear, in ár dtuairim, dul i ngleic leo.

1. Ní dhéanann, laistigh den Rialtas, ach an

tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí moltaí reachtúla a chur

faoi bhráid an Choimisiúin go rialta agus go

cuimsitheach. D’iarramar ar an Rialtas

cinntiú go gcuirfeadh Ranna eile moltaí

reachtúla a d’fhéadfadh impleachtaí cearta

daonna a bheith leo faoinár mbráid.

Cuireadh in iúl dúinn go dtarlódh seo, ach

níor tharla sé fós.

2. Ní bhíonn am nó deis ann nithe a chur faoi

bhráid an Choimisiúin de bharr go dtugtar

leasuithe, de chineál substainteach go

minic, isteach go mall agus cé go dtuigeann

muid go bhfuil brú ag baint leis an amchlár

polaitiúil agus rialtais, creidimid nach bhfuil
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chur ina luí go mbreathnaíonn siad orthu féin mar

acmhainn chun cabhrú leo siúd atá ag iarraidh

cearta daonna a chur chun cinn agus a chosaint.

Dá bhrí sin, bhí agus beidh siad ag obair go tréan

le ENR, eagrais reachtúla eile agus forais stáit

chun iarracht a dhéanamh anailís agus cinnireacht

a chur ar fáil maidir le gnéithe bainteach le cearta

daonna. Baineann cearta daonna leis an domhan

go léir agus tá sé d’uaillmhian de chuid an

Choimisiúin a bheith infhaighte agus cabhrach

chomh fada agus is féidir lenár n-acmhainní

teoranta. Iarrann muid, ach go háirithe, ar ranna

rialtais gan breathnú orainn i dtéarmaí naimhde

nó diúltacha ach tuiscint a bheith acu faoin méid

is féidir, le dearcadh feasach chearta daonna, ní

amháin reachtaíocht agus cleachtadh a fhorbairt

ach freisin fadhbanna a stopadh ag tarlú níos

déanaí ag céim an chostasach.

Mhéadaigh an Coimisiún a rannpháirtíocht ag

leibhéal idirnáisiúnta le linn na bliana seo caite.

Toghadh muid chuig Feidhmeannacht Eorpach

Chomhchoiste Comhordaithe Idirnáisiúnta na

nInstitiúidí Náisiúnta maidir le Cothú agus Cosaint

na gCearta Daonna agus bhíomar rannpháirteach

‘Mhéadaigh an Coimisiún a rannpháirtíocht ag leibhéal
idirnáisiúnta le linn na bliana seo caite. Toghadh muid chuig
Feidhmeannacht Eorpach Chomhchoiste Comhordaithe
Idirnáisiúnta na nInstitiúidí Náisiúnta maidir le Cothú agus
Cosaint na gCearta Daonna agus bhíomar rannpháirteach go
gníomhach agus go dearfach ina ngníomhaíochtaí.’

go gníomhach agus go dearfach ina

ngníomhaíochtaí. Creidimid go bhfuil institiúidí

náisiúnta cearta daonna níos láidre nuair atá siad

mar chuid de chomhaltas idirnáisiúnta d’eagrais

náisiúnta, agus iad in ann sochar a bhaint as taithí a

chéile, tascanna áirithe a roinnt, comhoibriú agus

tacú le chéile in am an ghátair.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a

ghabháil leis na Coimisinéirí as ucht a

ndúthrachta, saineolais agus díograis le linn na

bliana seo caite. Is cúis áthais dom go bhfuil an

Coimisiún seo fite le chéile de bharr tiomantas na

mball don chlár coitianta cearta daonna agus a

meas d’iomláine tuairimí éagsúla agus léargais

dhifriúla i measc na mball. Ba mhaith liom

buíochas a ghabháil freisin lenár

bPríomhfheidhmeannach agus lenár bhfoireann a

chuireann a ndúthracht do chearta daonna in iúl

le hardchaighdeán a gcuid oibre.

Maurice Manning

Uachtarán
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Ba i 2003 a d’aimsigh an Coimisiún áitreabh

buan agus an fhoireann riachtanach chun a

bhfeidhmeanna reachtúla a chur i bhfeidhm. Ba i

2003 a ghlac an Coimisiún le Plean Straitéiseach

ceithre bliana, a bunaíodh suíomh idirlín, agus a

cuireadh an chéad athbhreithniú éifeachtachta i

bhfeidhm faoi mar atá riachtanach de réir a

reachtaíocht bhunaithe.

Bhí an Coimisiún i bhfeidhm go hiomlán i 2004, le

foireann iomlán fostaithe, chun na polasaithe atá

leagtha amach ag an gCoimisiún i dtéarmaí

ginearálta sa Phlean Straitéiseach a chur i gcrích

agus cuireadh na téarmaí oibre in iúl go daingean

le Plean Gnó Bliantúil.

Lean An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí ag cur moltaí reachtúla faoi

bhráid an Choimisiúin chun tuairimí a fháil faoi

impleachtaí cearta daonna. Chomh maith leis

seo, chuir an Coimisiún tuairimí in iúl maidir le

Billí eile chomh maith leis an leasú bunreachtúil

maidir le saoránacht.

Chuir an Coimisiún dhá phríomhthionscnamh

eile ar bun maidir le cloí an Stáit lena tiomantais

idirnáisiúnta chun deireadh a chur le leatrom

ciníochais agus inscne, ceann amháin faoin

gCoinbhinsiún NA maidir le deireadh a chur le

gach cineál Leatrom in aghaidh Ban agus an ceann

eile faoi Choinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le

deireadh le gach cineál Leatrom Ciníochais.

Éisteadh sa dá chás leis an méid a bhí le rá ag

eagrais eile atá gníomhach sa réimse agus

roghnaíodh téamaí taighde. Cuireadh torthaí an

taighde seo faoi bhráid na n-eagras éagsúla

idirnáisiúnta atá ag déanamh monatóireacht ar

cur i láthair

chonartha maidir leis na Coinbhinsiúin, chun a

dtuairimí a aimsiú.

Chomh maith leis sin, chuaigh an Coimisiún i

ngleic le méid suntasach cumarsáide a fuaireadh ó

dhaoine aonair agus cuireadh na himeachtaí in

ord sa chaoi go mbeadh an réimse seo oibre de

mhéid inbhainistithe. Glacadh leis an gcinneadh, i

dtreo dheireadh na bliana, tabhairt faoi a gcéad

fiosrúchán reachtúil – faoi scéim phinsin leasa

shóisialaigh.

Tionóladh, maidir le cúrsaí oideachais agus cur

chun cinn, go leor comhdhálacha agus seimineáir

ar théamaí cearta daonna, go leor acu i gcomhair

le heagrais eile, mar shampla Coiste Náisiúnta

Comhairlithe ar Chiníochas agus

Idirchultúrachas, Amnesty International na

hÉireann agus Cumann Dlí na hÉireann. Bhíodar

rannpháirteach freisin i dtogra oideachais cearta

daonna do bhunscoileanna trasteorann ar a

tugadh “Lift Off”, agus d’aontaigh said

comhurraíocht a dhéanamh ar chomhdháil

oideachais chearta daonna i 2005 dírithe ar

dhéantóirí polasaithe ag leibhéal bunscoile i
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bPoblacht na hÉireann agus Tuaisceart na

hÉireann.

Bhí an Coimisiún rannpháirteach go

hidirnáisiúnta le heagrais eile chearta daonna ag

leibhéal Eorpach agus Náisiúin Aontaithe go

príomhúil. Tugadh aitheantas dá stádas

idirnáisiúnta ag cruinniú i Samhain 2004 de chuid

institiúidí náisiúnta cearta daonna na hEorpa, le

toghadh mar cheann de na ceithre ionadaithe

Eorpacha chuig Coiste Comhordaithe

Idirnáisiúnta na n-Institiúidí Náisiúnta Cearta

Daonna, nasctha le hOifig Ardchoimisinéir NA

do Chearta Daonna.

Is é polasaí an Choimisiúin gan dúbláil a

dhéanamh ar a gcuid oibre agus a gcumhachtaí

reachtúla a chur i gcrích ar bhealach a chuirfidh

‘fiúntas breise’ leis an obair atá tugtha faoi cheana

féin sa Stát chun cearta daonna a chosaint agus a

chur chun cinn. Cuireadh Meabhrán foirmiúil

Tuisceana i gcrích ag deireadh na bliana i

gcomhair leis an Údarás Comhionannais.

Is féidir a rá mar sin gur 2004 an bhliain a

thosaigh an Coimisiún á gcur iad féin in iúl sa

bhaile agus go hidirnáisiúnta. Tá sé soiléir, áfach,

cé go bhfuil na bunstruchtúir fheidhmiúla socair,

go bhfuil níos mó foirne agus áitribh ag teastáil ón

gCoimisiún chun a réimse iomlán

d’fheidhmheanna reachtúla éagsúla a chur i gcrích

ar bhealach le brí. Bhí fuinneamh, dúthracht agus

táirgíocht na gCoimisinéirí agus na foirne

cruthaithe faoi dheireadh 2004. Séard a bheas á

scrúdú i 2005 nó toil pholaitiúil an Rialtais

leanúint go fuinniúil leis na Cearta Daonna a

gineadh ó Chomhaontas Aoine an Chéasta agus

ní cumas an Choimisiúin a ndualgas a chur i

gcrích, caithfear cinntiú freisin go bhfuil na

hacmhainní riachtanacha ar fáil don Choimisiún

chun ardchaighdeán oibre a chothú agus

poitéinseal iomlán a bhaint amach.

Alpha Connelly

Príomhfheidhmeannach

‘Bhí fuinneamh, dúthracht agus táirgíocht na gCoimisinéirí agus na
foirne cruthaithe faoi dheireadh 2004. Séard a bheas á scrúdú i
2005 nó toil pholaitiúil an Rialtais leanúint go fuinniúil leis na
Cearta Daonna a gineadh ó Chomhaontas Aoine an Chéasta.’
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An tUasal Martin Collins

An tOllamh Robert Daly

Suzanne Egan, Uas.

An tUasal Michael Farrell

Maureen Harding Clark, Uas. (ó 11ú

Bealtaine 2004)

Nuala Kelly, Uas.

Jane Liddy, Uas. (go dtí 1ú Márta 2004)

Clodach McGrory, Uas.

An tOllamh Fionnuala Ní Aoláin

An tUasal Tom O’Higgins

An tOllamh Gerard Quinn

An tUasal Mervyn Taylor

An Dochtúir Katherine Zappone

Tá gearrbheathaisnéisí bhaill uile an Choimisiúin

tugtha in Aguisín 1.

Is eagras reachtúil é an Coimisiún um Chearta

Daonna agus a chomhtharlú, feidhmeanna agus

cumhachtaí ag teacht ó Achtanna an Choimisiúin

um Chearta Daonna 2000 agus 2001.

BALLRAÍOCHT

De réir na nAchtanna beidh Uachtarán agus 14

ball eile san áireamh leis an gCoimisiún. Beidh

seachtar ban ar a laghad agus seachtar fear ar a

laghad mar bhaill de chuid an Choimisiúin. Is é an

Dochtúir Maurice Manning Uachtarán an

Choimisiúin. Ba iad baill eile an Choimisiúin do

2004:

An tOllamh William Binchy

Olive Braiden, Uas.

aon : an coimisiún
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BAILL AN CHOIMISIÚIN

Olive Braiden Uas.An Dr. Maurice Manning
Uachtarán an Choimisiúin

An tOllamh William Binchy An tUasal Martin Collins

An tUasal Michael FarrellAn tOllamh Robert Daly Suzanne Egan Uas. Ms. Maureen Harding Clark
(Ceaptha Bealtaine 2004 )

Clodach McGrory Uas.Nuala Kelly Uas. Ms. Jane Liddy (D’éirigh as a
post Márta 2004)

An tUasal Mervyn Taylor An Dr. Catherine ZapponeAn tUasal Tom O’Higgins An tOllamh Gerard Quinn

An tOllamh Fionnuala
Ní Aoláin
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FEIDHMEANNA

Is iad feidhmeanna an Choimisiúin, faoi mar atá

leagtha amach in Alt 8 den Acht um Chearta

Daonna 2000 nó:

Feiliúnacht agus éifeachtacht an dlí agus an

cleachtas bainteach le cosaint chearta

daonna a choinneáil faoi athbhreithniú,

Aon mholadh reachtúil a scrúdú, ar éileamh

ó Aire Rialtais agus a dtuairimí a chur in iúl

faoi aon impleachtaí a bheadh ag moladh

mar seo do chearta daonna,

Dul i gcomhairle le heagrais nó

gníomhaireachtaí idirnáisiúnta nó náisiúnta

le heolas nó saineolas i réimse chearta

daonna faoi mar a thograíonn siad;

Moltaí a chur faoi bhráid an Rialtais as a

gconlán féin nó ar éileamh ón Rialtas, faoi

mar is cuí, maidir le céimeanna a mheasann

an Coimisiún ar cheart tabhairt fúthu chun

cearta daonna a threisiú, a chosaint agus a

chothú sa Stát;

Tuiscint agus feasacht faoi thábhacht na

gcearta daonna sa Stát a chothú agus ar

mhaithe leis seo, tabhairt faoi thaighde agus

gníomhaíocht oideachais, nó iad a urrú nó a

choimisiúniú nó cúnamh airgeadais nó eile

a chur ar fáil dóibh;

Tabhairt faoi fhiosrúcháin

Tuairiscí a ullmhú agus a fhoilsiú, ar aon

bhealach a thograíonn siad, maidir le

taighde a tugadh faoi, a urraíodh, a

coimisiníodh nó ar tugadh cúnamh dó nó

maidir le fiosrúcháin.

Iarratas a dhéanamh chuig an Ardchúirt nó

an Chúirt Uachtarach ar shaoirse chun dul

i láthair na hArdcúirte nó na Cúirte

Uachtaraí mar amicus curiae in imeachtaí os

comhair na cúirte sin bainteach le cearta

daonna aon duine agus dul i láthair cúirte

mar amicus curiae nuair atá an tsaoirse sin

bronnta.

Dul i mbun aon ghníomhaíocht riachtanach

chun comhchoiste ionadaithe ón

gCoimisiún agus ó Choimisiún Chearta

Daonna na hÉireann a bhunú agus a bheith

rannpháirteach ann.

Cúnamh a thabhairt do dhaoine maidir le

himeachtaí dlíthiúla bainteach le dlí nó

cleachtas maidir le cosaint chearta daonna.

Imeachtaí dlíthiúla a thionscnú chun cearta

daonna duine nó aicme daoine a throid.

IMEACHTAÍ IOMLÁNACHA AGUS
COISTÍ

Bhí cruinniú imeachtaí iomlánacha ag an

gCoimisiún 10 uaire i 2004, i.e. uair sa mí ach

amháin i mí Lúnasa agus mí na Samhna. Bhí

cruinniú iomlánach ag na Coimisinéirí ó am go

ham de réir a mballraíocht ar Choistí áirithe de

chuid an Choimisiúin.

Bhí ocht gCoiste ag an gCoimisiún ag tús na

bliana. Ba iad seo:

Coiste maidir le Riarachán Cirt 

Coiste um Obair Cháis

Coiste um Chearta Eacnamaíochta,

Sóisialacha agus Cultúrtha

An Coiste Airgeadais

An Coiste Inscne agus Cearta Ban 

An Coiste Ciníochais

An Coiste Taighde
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An Coiste Athbhreithnithe

Bhunaigh an Coimisiún 4 Choiste eile le linn na

bliana: An Coiste Míchumais, An Coiste

Íocaíochta, an Coiste ad hoc, ar ‘Lá Amuigh’.

Cuireadh deireadh le Coiste amháin an Coiste

Athbhreithnithe. Leathnaíodh amach dhá

théarma tagartha de dhá Choiste reatha agus

tugadh an Coiste Inscne agus Comhionannais ar

an gCoiste Inscne agus Cearta Ban agus tugadh

an Coiste Airgeadais agus Iniúchta ar an gCoiste

Airgeadais.

Tá ballraíocht, méid cruinnithe agus téarmaí

tagartha na gCoistí go léir tugtha in Aguisín 2.

AN FHOIREANN

Tá 11 ball foirne ag an gCoimisiún, lena n-áirítear

an Príomhfheidhmeannach.

D’fhostaigh an Coimisiún ball foirne amháin nua,

David Carolan mar Riarthóir (Airgeadas agus

Acmhainní Daonna) ag tús na bliana agus d’fhág

duine de na hOifigigh Chléireachais, Hazel

Murphy chun post cearta daonna a thógáil in áit

eile.

Tá léaráid tugtha anseo thíos de struchtúr na

foirne.
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Príomhfheidhmeannach:
Dr.Alpha Connelly

Oifigeach Sinsearach um
Fheasacht Chearta
Daonna, Mary Ruddy

Oifigeach Sinsearach
Athbhreithniú
Reachtaíochta & Polasaí,
Liam Herrick

Oibrí Cáis
Sinsearach,
Des Hogan

Oibrí Cáis Cúnta,
Gerry Finn

Oifigeach Cúnta
Athbhreithniú
Reachtaíochta & Polasaí,
Róisín Hennessy

Oifigeach Cléirachais,
Hazel Murphy

Oifigeach Deisce,
Teuta Bytyqi-Forde

Oifigeach Cléirachais,
Claire McCann

Riarthóir,Airgeadais agus
Acmhainní Daonna:
David Carolan

Riarathóir Ginearálta,
Gavin McSpadden

STRUCHTÚR NA FOIRNE
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Is féidir le haon Aire Rialtais iarraidh ar an

gCoimisiún moladh reachtúil a scrúdú agus

tuairim a thabhairt faoi aon impleachtaí a bheadh

ag an moladh do chearta daonna.1

Le linn 2004 chuir an tAire Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí cúig

mholadh reachtúil faoi bhráid an Choimisiúin

chun a dtuairimí a fháil. Ba iad na moltaí nó:

An Bille um Aistriú Forghníomhú Téarma

Príosúin 2003;

Dréacht den Bhille um Náisiúntacht agus

Saoránacht Éireannnach (Leasú) 2004;

Dréachtchinnteidil bhreise den Bhille um

Chirt Coiriúil;

Bille Scéim Ghinearálta an Chirt Choiriúil

(Comhoibriú Idirnáisiúnta); agus 

An Bille Míchumais 2004.

Chomh  maith leis sin, chuir an Coimisiún tuairimí

faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais

agus Athchóirithe Dlí go luath i mbliana maidir le

dhá mholadh reachtúil a chuir sé chuig an

gCoimisiúin i 2003. Ba iad seo an Bille um Scéim

Ghinearálta an Chirt Choiriúil agus Bille

Scrúduithe an Choimisiúin 2003.

Chuir an Coimisiún tuairimí faoi bhráid an Aire

maidir le Bille um Scéim Ghinearálta an Chirt

Choiriúil 2003 ar an 15 Eanáir 2004. Rinne an

Coimisiún tuairisc faoi thuairmí maidir leis an

moladh reachtúil seo sa Tuairisc Bhliantúil 2003.

Chuir an Coimisiún tuairimí faoi bhráid an Aire

maidir le Bille Scrúduithe an Choimisiúin 2003 ar

an 11 Feabhra 2004. Ba é cuspóir an Bhille nó

córas scrúdaithe a chruthú maidir le cúiseanna

imní poiblí a bheadh á dtionóil go príomháideach

agus nach mbeadh costais airgeadais  bainteach

leo agus an gá le hionadaíocht dlí bainteach le

Binsí Fiosrúcháin ach leigheas tráthúil agus

infhaighte a chur ar fáil do pháirtithe a bheadh ag

iarraidh teacht ar fhírinne ábhar an fhiosrúcháin.

Thacaigh an Coimisiún le cuspóir an Bhille, mar

gur chreidtear go gcuirfeadh bunú imeachtaí

fiosrúcháin níos infhaighte agus níos éifeachtaí i

gcásanna de chineálacha feiliúnacha go mór le

cosaint chearta daonna do dhaoine a d’fhulaing

sárú áirithe cearta daonna. Cuireadh béim áfach

go mbeadh gá aon mhacnamh den chineál seo a

mheá le cosaint chearta  de réir phróis chuí an

dlí, ceist chasta i gcomhthéacs na hÉireann. Thug

an Coimisiún faoi deara, ina dtuairimí, go mbeadh

comhthéacs chearta daonna aon fhiosrúchán

molta ag brath go mór ar ábhar an fhiosrúcháin

chuí agus leagadh amach na noirm maidir le

cearta daonna bunreachtúla agus idirnáisiúnta a

d’fhéadfadh a bheith mar chúnamh don

Oireachtas agus don Rialtas chun cinntiú go

mbeadh gach coimisiún fiosrúcháin bunaithe agus

struchtúrtha faoi réir dhualgais chearta daonna

an Stáit.

Chuir an Coimisiún tuairimí faoi bhráid an Aire ar

an 3ú Meitheamh 2004 maidir leis na

himpleachtaí do Chearta Daonna ón mBille um

Aistriú Forghníomhú Téarma Príosúin Ba é

cuspóir an Bhille nó éifeacht a thabhairt

d’fhorálacha Airteagal 2 de Dhréachtchonradh

Breise Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa

dó : moltaí reachtúla tarchurtha

1 Is féidir leis an gCoimisiún, as a chonlán féin, scrúdú a dhéanamh ar mholadh reachtach agus tá na moltaí ina bhfuil sin déanta san
áireamh i gCaibidil 3.
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maidir le hAistriú Daoine Daortha. Leagann na

forálacha seo amach na rialacha a bhaineann le

haistriú forghníomhú téarma príosúin duine atá

ciontaithe as coir i stát amháin ach a d’éalaigh ón

stát daortha chuig stát a náisiúntachta nó dúchais.

Thug an Coimisiún dhá phríomhaicme de chúinsí

cearta daonna faoi deara ag teacht as an mbille,

dualgais an Stáit cearta daonna daoine a

d’fhéadfadh a bheith aistrithe go stát eile an chéad

ceann agus an dara ceann nó dualgais an Stáit

cearta daonna saoránaigh Éireannaigh a chinntiú

áit a éilíonn tír eile go gcuirfí téarma príosúin, a

gearradh in áit éigin eile, i bhfeidhm in Éirinn.

Mhol an Coimisiún go mbeadh cosaintí breise sa

Bhille ag teacht le cosaint chearta daonna faoi

mar atá i ndlí bunreachtúil na hÉireann agus dlí

cearta daonna idirnáisiúnta.

Chuir an Coimisiún tuairimí faoi bhráid an Aire

maidir le dréachtBhille Náisiúntacht agus

Saoránacht Éireannach (Leasú) 2004 ar an  27ú

Lúnasa 2004. Bhí baint ag an dréachtBhille le

reifreann a ghlac na daoine leis maidir le leasú ar

an mbunreacht a cháiligh teidlíocht bhunreachtúil

chun saoránachta ó bhreith ar oileán na hÉireann

agus thug níos mó discréide don Oireachtas i

reachtaíocht shaoránachta Éireannaí. Rinne an

Coimisiún méid áirithe moltaí maidir leis an

reachtaíocht mholta agus bhí sé de thuairim acu

go gcaithfí breathnú ar aon mholadh chun srian a

chur le cearta saoránachta sa chomhthéacs níos

leithne de laigí i bpolasaí inimirce agus tearmann

reatha. Mheasadar freisin go gcabhródh sé go

mór le cúiseanna imní cearta daonna dá mbeadh

an tOireachtas agus an Rialtas tar éis glacadh le

cur chuige níos struchtúrtha agus níos flaithiúla

maidir le cearta cónaithe, ní saoránacht, a

bhronnadh do chuspóirí daonnachta nó

fostaíochta, chomh maith le cosaint fheiliúnach

dhlíthiúil chearta.

D’iarr an tAire tuairimí an Choimisiúin maidir le

cinnteidil bhreise an Bhille um Chirt Coiriúil ach

foilsíodh an Bille um Chirt Coiriúil ar an 7ú Iúil

2004; agus mar sin chuir an Coimisiún méid

áirithe moltaí breise faoi bhráid an Aire maidir leis

an mBille, bhíodar tar éis Scéim Ghinearálta an

Bhille a lua ag tús na bliana. Bhain na moltaí

breise le barántais thóraíochta agus

cumhachtanna gafa, tréimhsí coinneála, samplaí

coirp, grianghraif agus méarloirg, achomharc

chúisithe agus  inghlacthacht ráitis áirithe

fhinnithe agus coireanna le pionóis bhainteacha.

Cuireadh na moltaí faoi bhráid an Aire ar an 3ú

Samhain 2004.

Cuireadh an t-áiteamh chuig an Aire faoi na

tuairimí faoin mBille um Scéim Ghinearálta Cirt

Choiriúil (Comhoibriú Idirnáisiúnta) siar go dtí

2005.

Chuir an Coimisiún tuairimí faoin mBille

Míchumais 2004 faoi bhráid an Aire ar an 15ú

Samhain 2004. Ba é príomhfócas an Choimisiúin

i scrúdú an Bhille nó meastachán a dhéanamh an

raibh sé ag cloí le dualgais an Stáit faoin dlí

idirnáisiúnta cearta daonna, faoi mar atá leagtha

amach i gconartha ina bhfuil an Stát mar pháirtí

dóibh. D’aithin an Coimisiún gurbh iad seo a

leanas na príomhriachtanais bainteach le dlí

idirnáisiúnta cearta daonna sa chás seo:

Caithfidh soláthar seirbhísí a bheith

lárnaithe go héifeachtach ar meastachán

aonair riachtanais atá ag cloí le caighdeáin

idirnáisiúnta chearta daonna, maidir le
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paraiméadair mheastacháin agus maidir

lena neamhspleáchas.

Caithfidh meicníochtaí do dháileadh cistí

agus soláthar seirbhísí baint amach cearta

eacnamaíochta agus sóisialacha daoine le

míchumas a chinntiú go héifeachtach. Tá gá

le dinimic chun tosaigh a ardaíonn an

leibhéal soláthair diaidh ar ndiaidh.

Caithfidh cearta daonna daoine le

míchumas a bheith mar an

príomhmhacnamh i gcóimheasadh

acmhainní agus seirbhísí.

Caithfidh meicníochtaí do dháileadh cistí

agus soláthar seirbhísí cinntiú nach dtiteann

bunchaighdeáin sheirbhísí faoi leibhéal atá

bunaithe ar íosmhéid lárnach ábhar cearta

sóisialach agus eacnamaíochta a thagann le

fíorphráinneacht dhignit daonna.

Caithfidh an bille leighis éifeachtacha a

sholáthar maidir le horduithe a chur i

bhfeidhm do sholáthar seirbhísí agus

achomhairc agus athbhreithniú torthaí.

Caithfidh aon imeachtaí a chuirtear in eagar

sa chás seo a bheith cóir agus

neamhspleách.

Téann dualgais an Stáit maidir le cur chun

cinn agus cosaint cothromaíochta agus

seachaint leatroma chomh fada le cinntiú

go gcuireann na córais mholta

rannpháirtíocht chothrom ar fáil sa tsochaí

do gach duine le míchumas.

De bharr na riachtanas seo, mhol an Coimisiún

méid áirithe feabhsúchán don Bhille.

Is féidir teacht ar théacs iomlán tuairimí an

Choimisiúin faoi na moltaí reachtaíochta

tarchurtha fháil ar shuíomh idirlín an Choimisiúin

www.ihrc.ie.



An Coimisiún um Chearta Duine Tuairisc Bhliantúil 2004 17

D’aimsigh an Coimisiún méid áirithe de

phríomhréimsí oibre sa Phlean

Straitéiseach 2003-2006 Cothú agus Cosaint

Chearta Daonna i Sochaí na hÉireann don tréimhse

seo. Is iad seo:

riarchán cirt 

cearta eacnamaíochta, sóisialacha agus

cultúrtha 

ciníochas 

daoine le míchumas

inscne 

comhionannas agus éagsúlacht daonna

RIARACHÁN CIRT

Chuir an Coimisiún, i mí na Samhna 2003, tuairimí

faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais

agus Athchóirithe Dlí maidir le Scéim Ghinearálta

Bhille na nGardaí Síochána a bhí tarchurtha ag an

Aire. Bhí go leor de mholtaí an Choimisiúin le

sonrú sa bhille nuair a foilsíodh é i 2004, agus

d’eisigh an Coimisiún níos mó moltaí ina

ndéanann siad anailís  mion ar an gcaoi a bhfuil a

moltaí roimhe seo pléite sa Bhille agus rinneadar

moltaí faoin gcaoi a d’fhéadfaí gnéithe cearta

daonna an Bhille a láidriú nó a shoiléiriú.

Le linn na bliana, rinne an Coimisiún macnamh ar

go leor moltaí reachtúla bainteach le riarachán

cirt a bhí tarchurtha ag an Aire Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Ba iad seo

Bille Fiosrúchán an Choimisiúin 2003, Bille Aistriú

Forghníomhú Píonóis Phriosúin 2003, Bille Cirt

Coiriúil 2004 agus Bille um Scéim Ghinearálta

Cirt Coiriúil (Comhoibriú Idirnáisiúnta). Tá

sonrú fúthu seo le fáil i gCaibidil 2.

Le linn na bliana freisin, bhí cumarsáid faoi rún,

idir an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannas agus

Athchóirithe Dlí agus an Coimisiún maidir le

caighdeáin chearta daonna infheidhmithe i

ndréachtú Rialacha nua Príosúin na Ranna agus

rinne an Coimisiún roinnt moltaí chuig an Roinn

maidir leis seo.

Rinne an Coimisiún, ag freagairt iarratas ó

Chumann Dlí na hÉireann, macnamh ar

impleachtaí cearta daonna Acht um Bhord

Meastacháin Gortaithe Pearsanta, 2003 agus chur

a dtuairimí faoi bhráid an Chumainn in Aibreán

2004.

Rinne an Coimisiún macnamh ar Tríú Tuairisc an

Choiste Eorpaigh um Chosc ar Chiapadh ar a

gCuairt go hÉirinn i bhFeabhra 2002. Tugann an

Coiste cuairt ar Éirinn ó am go ham le scrúdú a

dhéanamh ar an gcóireáil do dhaoine a bhfuil a

saoirse bainte dóibh agus é de chuspóir acu

cosaint na ndaoine seo ó chiapadh nó ó chóireáil

mídhaonna nó táirithe  nó pionós a chosaint. Is

féidir leo cuairt a thabhairt, mar shampla ar

phríosúin, ionaid choinneála dhaoine óga, stáisiúin

phóilíní agus ospidéil shíciatracha. Thug an Coiste

cuairt ar Éirinn cheana i 2003 agus 1998; agus

chuireadar tuairisc faoina gcuairt ar fáil, gach uair,

ag aibhsiú na bpríomhchúiseanna imní maidir le

cóireáil daoine a bhfuil a saoirse bainte dóibh

agus chuireadar moltaí ar fáil maidir le leasú dlí,

polasaí agus cleachtais sa réimse seo.

Rinne an Coimisiún mionscrúdú, ina dtuairimí faoi

Thríú Thuairisc an Choiste Eorpaigh, ar na

fadhbanna a bhí aithinte ag an gCoiste, agus

rinneadar freagra oifigiúil an Rialtais ar an Tuairisc

agus moltaí an Choiste a mheá, agus tharraing

trí : prímhréimsí oibre
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siad aird ar réimsí criticiúla dlí agus polasaí áit

nach bhfuil an chosaint chuí tugtha do dhaoine atá

faoi choinneáil. Is iad na réimsí nó póilíneacht,

príosúin, coinneáil daoine nach ón tír iad,

institiúidí sláinte meabhraí, ionaid do dhaoine le

míchumas intleachtúil agus coinneáil pháistí.

CEARTA EACNAMAÍOCHTA,
SÓISIALACHA AGUS CULTÚRTHA.

Rinne an Coimisiún, le linn na bliana, ábhar agus

scóp togra mór taighde a fhorbairt agus a aontú

le bheith curtha i gcrích maidir le cearta

eacnamaíochta, sóisialacha agus cultúrtha.

Rinneadar macnamh agus formheas freisin ar

mhórchomhdháil idirnáisiúnta a thionóil, go mall i

2005, a bheadh bainteach leis an taighde seo.

Cinneadh go ndíreodh an taighde ar cheithre

réimse ach go háirithe. Ba iad seo:

nádúr na gcearta eacnamaíochta,

sóisialacha agus cultúrtha;

stádas chearta eacnamaíochta, sóisialacha

agus cultúrtha faoi dhlí idirnáisiúnta;

suirbhé faoi chur i bhfeidhm, ina mbeadh

léargas faoi na cineálacha éagsúla leighis

agus cur i bhfeidhm; agus

stádas reatha chearta eacnmaíochta,

sóisialacha agus cultúrtha na hÉireann.

Cinneadh freisin go dtabharfaí aird speisialta ar

thaighde maidir le ceart tithíochta.

Bhí torthaí an taighde le bheith seolta ag an

gcomhdháil idirnáisiúnta, agus é mar chuspóir

Barbara Nolan,Aonad Frith-Leatroma, Coimisiún an AE le Imran Khan, Uas., Dlíodóir RA, agus Uachtarán an Choimisiúin,An Dr. Maurice
Manning ag caint ag an gcomhdháil “Ag dul i ngleic le ciníochas agus ag cur cothromaíocht chun cinn tríd reachtaíocht”  a tionóladh ar
an 27ú Márta 2004.
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Sheol Coiste Náisiúnta Comhairlithe Ciníochais agus Idirchultúrthais (NCCRI) agus Coimisiún Chearta Daonna na hÉireann (IHRC) a
gcomhfhoilseachán ar a tugadh ‘Ag gardáil cearta oibrithe Inimirceoirí agus a gclanna, athbhreithniú ar chaighdeáin Cearta Daonna  AE
agus  idirnáisiúnta: Impleachtaí do pholasaí in Éirinn’. ar an 5ú Aibreán 2004. Ag labhairt ag an seoladh bhí: An Dr. Alpha Connelly,
Príomhfheidhmeannach IHRC; Philip Watt, Stiúrthóir NCCRI; Anastasia Crickley, Cathaoirleach NCCRI agus an Dr. Maurice Manning,
Uachtarán IHRC.

príomhchúiseanna imní bainteach le nádúr, cur i

bhfeidhm agus cur i gcrích chearta

eacnamaíochta, sóisialacha agus cultúrtha, a

scrúdú agus díospóireacht maidir leis na cearta

seo a spreagadh.

Táthar ag súil go gcabhróidh an taighde agus an

chomhdháil teacht ar thuiscint níos fearr faoi

chearta eacnamaíochta, sóisialacha agus cultúrtha

in Éirinn agus go n-ardódh sé feasacht a dtábhacht.

CINÍOCHAS

Bhí an Coimisiún ag comhoibriú le go leor

eagraíochtaí poiblí eile agus eagrais nach eagrais

rialtais iad le linn na bliana chun dul i ngleic le

ciníochas in Éirinn.

Thionóil an Coimisiún i gcomhair le Amnesty

International na hÉireann, agus i gcomhair le Coiste

Comhairlithe Náisiúnta Ciníochais agus

Idirchultúrthais (“NCCRI”), comhdháil aon lae i

mBÁC ar an 27ú Eanáir 2004 “Ag dul i ngleic le

Ciníochas agus ag cur Cothromaíocht chun cinn trí

Reachtaíocht”. Rinne an Chomhdháil scrúdú ar

chreatlaigh dhlíthiúla i gcomhthéacs na hÉireann, na

hEorpa agus go hidirnáisiúnta chun cothromaíocht

a chur chun cinn ar bhonn cine agus dul i ngleic le

ciníochas. Rinneadh iarracht fóram a chur ar fáil do

chleachtóirí dlí agus gníomhairí ar an talamh chun

an cleachtas agus an polasaí is fearr a aibhsiú agus

eolas a mhalartú freisin. Bhí 100 duine i láthair agus

tá cóip den Chlár le sonrú in Aguisín 3.

Go luath sa bhliain, tugadh faoi chomhthaighde leis

an NCCRI faoi pholasaí an AE agus caighdeáin
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idirnáisiúnta chearta daonna bainteach le

hoibrithe inimirceoirí agus a gclanna. Foilsíodh

torthaí an taighde seo le réamhfhocal ó Mary

Robinson, ar 5ú Aibreán 2004: Ag Cosaint Chearta

Oibrithe Inimirceoirí agus a gClanna. Athbhreithniú ar

Chaighdeáin an AE agus Idirnáisiúnta: Impleachtaí do

Pholasaí in Éirinn.

Tá inimirce mar cheann de na dúshláin is

tábhachtaí atá le plé ag Éirinn agus baill Stáit eile

san Aontas Eorpach, agus táthar ag súil go mbeidh

an foilseachán seo ina threoir luachmhar do

dhéantóirí polasaí agus eagraíochtaí atá bainteach

le cosaint chearta oibrithe inimirceoirí agus a

gclanna.

San athbhreithniú, cuireann an Coimisiún agus an

NCCRI béim ar an ngá d’Éirinn inimirce lucht

oibre a bhainistiú ar bhealach a bheadh iomlán

measúil do chearta daonna na n-oibrithe

inimirceoirí agus a gclanna agus a chuirfeadh

tionscnaimh eacnamaíochta agus fostaíochta

reatha agus todhchaíoch san áireamh agus chuige

seo, a chruthódh moltaí ginearálta agus áirithe.

Mhol an dá eagraíocht, ach go háirithe, go

gcaithfeadh cur chuige cearta daonna a bheith

taobh thiar d’fhorbairt pholasaí inimirceora in

Éirinn agus san AE agus go ndéanfadh an Rialtas

Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cearta

Oibrithe Inimirceora agus Baill a gClanna a shíniú

agus a achtú.

Ar an 22ú Samhain 2004, chomhthionóil an

Coimisiún leis an NCCRI, seimineár faoin

gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Deireadh a

chur le gach Cineál Leatrom Ciníochais

(“CERD”). Ba é príomhchuspóir an tseimineáir

nó eolas agus treoir a thabhairt d’eagraíochtaí

neamhrialtais agus eagrais eile faoin mbealach le

plé go héifeachtúil le próiseas monatóireachta

idirnáisiúnta faoin CERD. Labhair Natalie

Prouvez, Rúnaí Choiste CERD, agus Martin

O’Brien, a bhíodh ar Choiste Thuaisceart na

hÉireann maidir le Riarachán Cirt agus taithí aige

plé leis an bpróiseas, leis an seimineár. D’fhreastal

tuairim’s 50 duine ar an seimineár agus tá cóip de

Chlár an tseimineáir le fáil in Aguisín 4.

Bhain go leor d’obair an Choimisiúin maidir le

ciníochas i 2004 le taighde ar, agus soláthar,

áiteamh (nó Scáth-thuairisc) chuig Coiste an AE

Deireadh a chur le Leatrom Ciníochais (“Coiste

CERD”), maidir le Céad Thuairisc Náisiúnta na

hÉireann faoi scáth CERD. Rinne an Coimisiún

tosaíocht ar roinnt ceisteanna chun scrúdú a

dhéanamh orthu, agus rinneadar aibhsiú, ina n-

áiteamh, a raibh gá ina dtuairim tabhairt fúthu go

práinneach agus dáiríre dá mba rud é go bhfuil

sochaí fhíorchothrom agus idirchultúrtha le

bheith in Éirinn.Tuigeadh agus seo á dhéanamh go

mbeadh go leor eagraíochtaí eile, lena n-áirítear

eagrais phoiblí agus eagrais neamhrialtais

inspéise, ag cur áiteamh faoi bhráid Choiste

CERD  agus ní raibh siad ag iarraidh iarrachtaí a

dhúbláil ach nascadh faoi mar is cuí le heagrais

eile agus ‘fiúntas breise’ a chur le próiseas

idirnáisiúnta áit a scrúdófaí iarrachtaí na hÉireann

i ndul i ngleic le leatrom ciníochais. Ba iad na

nithe a phléigh an Coimisiún leo nó:

stádas dlíthiúil CERD i ndlí na hÉireann;

méid fhadhb an chiníochais in Éirinn;

feasacht chiníochais i gcomhthéacs

tiomantais na hÉireann faoi scáth CERD

glacadh le Cláir oideachasúla éifeachtúla

chun dul i ngleic le leatrom ciníochais agus
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cairdeas a chur chun cinn idir ghrúpaí ciní

éagsúla;

cuntar na hÉireann maidir le saoirse

labhartha agus caidrimh;

caint chiníochais agus saoirse labhartha;

oibrithe inimirceoirí;

an Lucht Siúil;

dídeanaithe agus teifigh, agus 

leatrom inscne agus ciníochais.

D’aistrigh an Coimisiún a n-áitimh go foirmiúil

chuig Coiste CERD ar an 17ú Eanáir 2005.

I gcomhthéacs CERD, bhí díospóireacht

leanúnach ag an gCoimisiún leis an Aire Dlí agus

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí maidir

le haitheantas a thabhairt don Lucht Siúil mar

ghrúpa eitneach. D’fhoilsigh an Coimisiún, mar

chuid den díospóireacht seo, páipéar

díospóireachta ar an 24ú Márta 2004, dár teideal

“ An Lucht Siúil mar mhionlach eitneach faoin

gCoinbhinsiún maidir le deireadh a chur le

Leatrom Ciníochais”. Breathnaíonn an Páipéar ar

an gceist ó dhearcadh dlíthiúil maidir leis an

reachtaíocht agus dlí cáis cuí, agus forálacha

chomhaontais chearta daonna idirnáisiúnta.

Creideann an Coimisiún go bhfuil easpa tuisceana

faoi chomh tábhachtach is atá aitheantas a gcultúr

agus a n-aitheantas féin don Lucht Siúil i gceist le

diúltiú an Rialtais aitheantas a thabhairt don

Thionóil Coimisiún Chearta Daonna na hÉireann seimineár
eolais i gcomhair leis an NCCRI i Samhain 2004, roimh scrúdú
ar thuairisc thréimhsiúil na hÉireann faoin gCoinbhinsiún ar
Dheireadh le Leatrom Ciníochais. Labhair Natalie Prouvez,
Rúnaí Choiste CERD; Philip Watt, Stiúrthóir NCCRI; Martin
O’Brien a bhíodh ar an gCoiste Riarachán Cirt;TnahÉ;An Dr.
Alpha Connelly, Príomhfheidhmeannach Choimisiún Chearta
Daonna na hÉireann agus an Dr. Maurice Manning, Uachtarán,
Choimisiún Chearta Daonna na hÉireann.
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Lucht Siúil mar mhionlach eitneach nó mar ghrúpa

le bunús eitneach ar leith maidir le CERD. Dar

leis an gCoimisiún freisin go mbeadh imní ann

nach mbeadh go leor meáchan tugtha i

bpolasaithe don ghá meas a léiriú do chultúr an

Lucht Siúil agus é a chur chun cinn, agus d’fhéadfaí

an t-easpa aitheantais seo bac a chur leis an Lucht

Siúil cosaintí uile an CERD agus coinbhinsiúin

idirnáisiúnta chearta daonna eile a aimsiú chomh

maith le himpleachtaí a bheith aige do chur i

bhfeidhm Treoir AE Meitheamh 2000 maidir le

Cóireáil Chothrom idir Dhaoine is cuma de cén

bhunús ciníochais nó eitneach iad (an Treoir Cine)

don Lucht Siúil.

Chuir an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí an Dréachtphlean Náisiúnta in

Aghaidh an Chiníochais chuig an gCoimisiún  le

linn na bliana chun tuilleadh tuairimí a fháil uathu.

Chuir an Coimisiún tuairimí ar ais chuig an Roinn

ar an 5ú Lúnasa 2004.

Bhí an tríú ceann dá gcruinnithe comhairlithe

pobail ag an gCoimisiún ar an 18ú Samhain 2004,

i gCorcaigh. Dhírigh an cruinniú seo ar

chiníochas agus pléadh an bhfuil go leor cosanta

tugtha dóibh siúd ag fulaingt le ciníochas, agus an

bhfuil bealaí ann, mar aon leis na céimeanna

dlíthiúla, nó bealaí níos fearr le dul i ngleic leis an

gciníochas. Bhí thart fá 80 duine i láthair ag an

gcruinniú seo agus tá cóip den Chlár le fáil in

Aguisín 5.

Maidir le moltaí reachtúla, rinne an Coimisiún an

Bille Inimirceora 2004 a scrúdú. D’eisigh an

Coimisiún réamhthuairimí faoin mBille ar an 5ú

Bhí an tríú cruinniú comhairlithe pobail ag Coimisiún Chearta Daonna na hÉireann i gCorcaigh ar an 18ú Samhain 2004. Labhair an
Coimisinéir Michael Farrell; Siobhán Mullally, Dámh an Dlí, COC;An Dr. Maurice Manning, Uachtarán Choimisiún Chearta Daonna na
hÉireann; Mariam Olusoji, ComhChathaoirleach NASC; Chrissie Sullivan,Togra Infheictheacht an Lucht Siúil;Vitalliy Makhnanov, NASC
agus Comhtháthú na hÉireann agus an Coimisinéir Nuala Kelly, IHRC.
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Feabhra 2004, agus chuireadar imní in iúl faoin

mbealach ar tugadh an Bille isteach san

Oireachtas agus dúirt gur mheasadar go raibh

ceisteanna móra ann faoin mBille a bheith ag cloí

le dualgais chearta daonna na hÉireann. Mholadar

an Bille a tharraingt siar chun am a thabhairt dul

i gcomhairle i gceart le heagrais inspéise, scrúdú

ceart parlaiminte a dhéanamh ar an téacs agus

macnamh mion faoi cheisteanna cearta daonna

bainteach leis an réimse seo dlí a áisiú. Ainneoin

imní shubstainteach an Choimisiúin cuireadh an

Bille tríd an Dáil agus an Seanad go tapaidh agus

shínigh an tUachtarán mar dhlí é ar an 13ú

Feabhra 2005.

Chinn an Coimisiún as a gconlán féin scrúdú a

dhéanamh ar an reifreann molta faoin

tsaoránacht agus an Bille um 27ú Leasú ar an

mBunreacht a bhí chun teidlíocht bhunreachtúil

do shaoránacht Éireannach bunaithe ar bhreith ar

oileán na hÉireann a ghlanadh agus an cheist seo

a fhágáil le bheith rialaithe as seo amach ag

reachtaíocht. D’fhoilsigh an Coimisiún

réamhthuairimí faoin gceist seo ar an 27ú Aibreán

2004 agus d’fhoilsigh siad tuairimí níos doimhne

ar an 25ú Bealtaine 2004. Chonaic an Coimisiún a

ról sa chomhthéacs seo ní mar abhcóide ar son

nó in aghaidh an leasaithe bhunreachtúil mholta

ach chun ceisteanna bainteach le cearta daonna a

aibhsiú, go háirithe na cinn sin bunaithe i ndualgais

idirnáisiúnta chearta daonna an stáit, chun

soiléiriú a lorg ón Rialtas faoi na ceisteanna seo

agus moltaí a dhéanamh faoin mbealach a

d’fhéadfaí dul i ngleic leo faoi mar is féidir.

Rinne an Coimisiún ráiteas freisin faoi

dhréachtBhille Náisiúntacht agus Saoránacht na

hÉireann (Leasú) a bhí ag brath ar ghlacadh leis an

reifreann agus a chuir an tAire Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí faoina

mbráid go hoifigiúil dá dtuairimí. Tá eolas maidir

leis seo i gCaibidil  2.

DAOINE LE MÍCHUMAS

Tá idirbheartaíochtaí ar siúl i gcónaí leis na

Náisiúin Aontaithe maidir le téacs an

choinbhinsiúin mholta idirnáisiúnta faoi chosaint

agus cothú chearta daoine le míchumas. Tá

freagracht ag an gCoimisiún laistigh de ghrúpa

réigiúnach Eorpach d’institiúidí náisiúnta Cearta

Daonna (“NHRIs”) chun comhordú a dhéanamh

ar ionchur institiúidí Eorpacha sa phróiseas

idirbheartaíochta agus seasamh coitianta a

fhorbairt, nuair is féidir faoi na ceisteanna atá á

bplé. Sa chomhthéacs seo, chuaigh an Coimisiún

i gcomhairle i rith na bliana le NHRI eile faoi

dhréacht-théacs an Choinbhinsiúin agus thugadar

tuairimí chun macnamh fúthu agus a bheith

glactha ag na NHRI Eorpacha amach anseo. Bhí

ionadaíocht ag an gCoimisiún ag dhá chruinniú de

chuid Coiste Ad Hoc na NA i Nua Eabhrac agus é

de thasc acu an Coinbhinsiún a dhréachtú: 24ú

Bealtaine – 4ú Meitheamh agus 23ú Lúnasa – 3ú

Meán Fómhair 2004; agus ag dhá chruinniú de

chuid an Choinbhinsiúin a thionóil Oifig

Ombudsman Míchumais na Sualainne i

Stockholm: 21ú – 22ú Meitheamh agus 4ú – 5ú

Nollaig 2004.

Fuair an Coimisiún iarratas ó eagraíocht

neamhrialtais, Acmhainní Dlí Míchumais, in

Aibreán 2004, chun tuairim a thabhairt faoi liosta

reachtaíochta le hiombualadh ar shaol daoine le

míchumas agus freagra a thabhairt ar cheisteanna
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áirithe faoi Acht an Choinbhinsiúin Eorpaigh um

Chearta Daonna 2003. Thug an Coimisiún eolas

don eagraíocht maidir le ceisteanna fíriciúla a

ardaíodh ann.

Chuir an Coimisiún tuairimí faoi bhráid an

Údaráis Náisiúnta Mhíchumais, i Meán Fómhair

2004, ar éileamh uatha faoi Dhréacht-threoirlínte

an Údaráis chun Rochtain chuig Seirbhísí Poiblí a

fheabhsú do Dhaoine le Míchumas.

Tháinig ionadaithe an Choimisiúin os comhair

Chomhchoiste an Oireachtais ar Chearta Ban,

Cirt agus Cosaint maidir leis an mBille Míchumais

ar an 23ú Samhain 2004. Chuir an Coimisiún

tuairimí faoin mBille faoi bhráid an Aire Dlí agus

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí ar an

15ú Samhain 2004, agus  tá na príomhriachtanais

dhlí idirnáisiúnta chearta daonna sa chás seo

sonraithe i gCaibidil  2.

INSCNE

Bhí go leor d’obair an Choimisiúin sa réimse

inscne i 2004 dírithe ar tháirgeadh áiteamh (nó

‘Scáth-thuairisc) chuig Coiste na NA maidir le

deireadh a chur le Leatrom in aghaidh Ban maidir

le 4ú agus 5ú Tuairiscí Tréimhsiúla araon na

hÉireann chuige faoin gCoinbhinsiún Deireadh a

chur le gach cineál Leatrom in aghaidh Ban

(“CEDAW”). Chinn an Coimisiún, faoi mar a

rinneadh i gcás an áitimh chuig coiste CERD go

bpléadh a dtuairisc réimse áirithe téamaí agus go

n-éisteofaí i ndéanamh na Tuairisce agus i

rannpháirtíocht sa phróiseas idirnáisiúnta

monatóireacht conartha, le céard a bhí le rá ag

eagrais ábhartha eile agus nascadh le daoine eile

a bhí rannpháirteach go dlúth sa phróiseas. Ba iad

na téamaí a roghnaigh an Coimisiún le díriú orthu

nó:

athbhreithniú ar Bhunreacht na hÉireann ó

dhearcadh inscne de

scrúdú ar mhodh na hÉireann chun

monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun

cinn chur i bhfeidhm dhualgais na hÉireann

faoin CEDAW;

mná agus bochtanas

mná agus míchumas

mná inimirceacha agus mná ó mhionlaigh

chiní agus eitneacha

mná níos sine.

Rinneadh áiteamh an Choimisiúin chuig an

gCoiste CEDAW in Eanáir 2005; agus tá sé

leagtha amach go mbeidh an Coiste CEDAW ag

déanamh scrúdú le 4ú agus 5ú Tuairiscí Tréimhsiúla

araon na hÉireann faoi scáth CEDAW i Iúil 2005.

Thionóil an Coimisiún a ndara cruinniú i

gcomhairle leis an bPobal i Luimneach ar an 22ú

Aibreán 2004. Dhírigh an Cruinniú ar chearta

ban agus inscne agus go háirithe ar Scáth-thuairisc

an Choimisiúin chuig Coiste CEDAW. D’fhreastal

tuairim’s 50 duine ar an gcruinniú seo. Bhí ball

den Choiste CEDAW Committee, an Dochtúir

Beate Schöpp-Schilling, mar cheann de

chainteoirí an chruinnithe. Rinne sí aibhsiú ar

thréithe an phróiseas um mhonatóireacht

conartha idirnáisiúnta seo agus d’aimsigh sí

fadhbanna maidir le cloí na hÉireann lena dualgais

faoin CEDAW. Tá cóip de Chlár an chruinnithe le

fáil in Aguisín 6. Bhí seimineár in Ionad Staidéar

na mBan i Roinn Socheolaíochta Ollscoil

Luimnigh roimh an cruinniú poiblí.
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Bhí trí chruinniú comhairlithe ag an gCoimisiún le

linn na bliana bainteach le striapachas. I measc na

gceisteanna a ardaíodh ag na cruinnithe seo bhí:

an difear idir striapachas faoi bhrú agus gan

bhrú a aithint;

striapachas mar bhac do chothromaíocht

na mban uile?

gnéithe fadhbanna den chur chuige cúisithe

maidir le tráchtú ban;

idirghníomhaíocht idir ionstraimí nua

idirnáisiúnta, mar an Dréachtchonradh

chun Tráchtú Daoine a sheachaint, a chosc

agus pionós a chur leis (Dréachtchonradh

chuig Coinbhinsiún NA maidir le Coir

Eagraithe Trasnáisiúnta);

nádúr agus sainmhíniú striapachais.

Cinneadh, ag teacht ó na cruinnithe comhairlithe

seo, iarraidh, i 2005, ar fhoinsí eile taighde a

dhéanamh faoi striapachas in Éirinn agus

caighdeáin bhainteacha Chearta Daonna.

COTHROMAÍOCHT AGUS
ÉAGSÚLACHT DAONNA 

Thapaigh an Coimisiún an deis tuairim a thabhairt

faoi Bhille Míchumais 2004, a bhí de chuspóir aige

trí Threoir Chomhairle an AE sa réimse

cothromaíochta, an Treoir Chine, Treoir

Chreatlach Fostaíochta agus Treoir Chóireáil

Cothrom Inscne a chur i bhfeidhm i ndlí na

hÉireann. Chuir an Coimisiún a dtuairimí faoin

mBille faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí ar an 2ú

Meitheamh 2004; agus, chuireadar faoi bhráid

Choiste Oireachtais  Dlí agus Cirt,

Cothromaíocht, Cosaint agus Cearta Ban iad ar

an 3ú Meitheamh 2004.

D’fháiltigh an Coimisiún go raibh na Treoracha

tagtha isteach trí reachtaíocht i ndlí na hÉireann

ach bhíodar den tuairim nach ndeachaigh an Bille

fada go leor i dtabhairt isteach na  dTreoracha.

Ina dtuairim, d’fhéadfadh na céimeanna atá san

áireamh leis an mBille cur as do chosaintí

neamhleatroma reatha trí aicmí nua eisceachtaí a

chruthú agus dul siar ar chinnidh de chuid an

bhinse chothromaíochta. Bhí imní ar an

gCoimisiún freisin faoi fhorálacha sa Bhille faoi

chóireáil difrealaithe náisiúnaithe neamh AE

maidir le rochtain oideachais agus seirbhísí áirithe

stáit agus faoi fhorálacha bainteach le leatrom ar

bhonn náisiúntacht sa réimse inimirce agus

cónaithe.

Is ball an Coimisiún de Chomhfhóram

Cothromaíochta agus Cearta Daonna lena n-

áirítear méid áirithe d’eagrais chothromaíochta

agus cearta daonna reachtúla in Éirinn agus sa

Ríocht Aontaithe agus tugann deis dóibh teacht le

chéile i struchtúr foirmiúil chun ceisteanna

inspéise coitianta a phlé. Thionóil an Fóram trí

chruinniú i 2004, agus bhí ionadaíocht ag an

gCoimisiún ag gach ceann de na cruinnithe seo.

Ba iad na trí cruinnithe nó:

cruinniú do Príomhfheidhmeannaigh a

thionóil an Coimisiún Cearta Míchumais,

Manchester, 23ú Márta 2004;

cruinniú do Príomhfheidhmeannaigh, a

thionóil an Coimisiún, BÁC, 28ú Meán

Fómhair 2004;

cruinniú do Chathaoirligh agus do

Príomhfheidhmeannaigh, a thionóil an
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Coimisiún Cearta Míchumais, Londain, 1ú

Nollaig 2004.

Chuir an Príomhfheidhmeannach páipéar i láthair

ag cruinniú na Nollag de chuid an Fhóraim ar a

tugadh “Coimisiún Chearta Daonna na hÉireann:

An Miosúr Idirnáisiúnta” inar léirigh sí obair

idirnáisiúnta an Choimisiúin faoi mar a bhaineann

sé le cosc ar leatrom agus cothú cothromaíochta

agus thairg roinnt tuairimí faoi shuntas na hoibre

do na heagrais a bhí ionadaithe leo ag an

gcruinniú.

Chomh maith leis sin, tionóladh cruinniú “Imeall

Ceilteach” de chuid an Chomhfhóraim

Chothromaíochta agus Chearta Daonna in oifigí

Choimisiún Chearta Daonna Thuaisceart na

hÉireann (“NIHRC”) i mBéal Feirste ar an 25ú

Meitheamh 2004. I measc na n-ionadaithe a bhí i

láthair chomh maith leis an gCoimisiún agus an

NIHRC, bhí Coimisiún Cothromaíochta

Thuaisceart na hÉireann, an tÚdarás

Comhionannais, Coimisiún Cearta Daonna

Míchumais na hAlban, Coimisiún Deiseanna

Cothroma na hAlban, agus Coimisiún Deiseanna

Cothroma na Breataine Bige.

Ag éirí as an gcruinniú seo, thug Coimisiún

Deiseanna Cothroma na Breataine Bige (“EOC na

Breataine Bige”) cuairt ar an gCoimisiún ar an 14ú

Meán Fómhair 2004. Bhí an chuairt mar chuid de

chleachtas EOC na Breataine Bige chun eolas a

bhailiú, agus thugadar cuairt ar an Údarás

Comhionannais i mBÁC agus Coimisiún Chearta

Daonna Thuaisceart na hÉireann agus Coimisiún

Cothromaíochta Thuaisceart na hÉireann i mBéal

Feirste freisin.

Chruthaigh an Coimisiún Meabhrán Tuisceana leis

an Údarás Comhionannais le linn na bliana de

bharr mhionteagaisc reachtúla thadhlacha an dá

eagraíocht. D’aontaigh an Coimisiún leis an

Meabhrán ag a gcruinnithe ar an 28ú Deireadh

Fómhair agus 16 ú Nollaig 2004 agus d’aontaigh

Bord an Údaráis Chomhionannais leis ag a

gcruinniú ar an 18ú Samhain 2004. Tá téacs an

Mheabhráin le fáil in Aguisín 7.



Tá ceithre fheidhm ábhartha ag an

gCoimisiún atá san áireamh le hobair cháis.

Is iad seo a leanas na feidhmeanna:

éilimh ar fhiosrúcháin maidir le ceist

chearta daonna ábhartha a mheá nó

fiosrúcháin a thionscnú as a gconlán féin;

iarratais ar chúnamh maidir le himeachtaí

dlí bainteach le dlí nó cleachtas cearta

daonna a mheá.

a saineolas maidir le dlí cearta daonna a

thairiscint mar amicus curiae do

chúirteanna uachtaracha i gcásanna cuí

bainteach le cearta daonna.

tús a chur le himeachtaí chun cearta

daonna daoine sa stát a dhearbhú.

LÉARGAS

Ba bhliain idirthréimhsiúil a bhí i 2004 maidir le

feidhmeanna obair cháis an Choimisiúin. Ba seo

an chéad bhliain iomlán ina raibh beirt foirne ag

obair ar ghnéithe obair cháis sa Choimisiún agus

ceathair : obair cháis

2 San áireamh leis na 35 cumarsáidí a taifeadadh i 2001 tá 7 gcumarsáid a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin i 2000 sular bunaíodh
go foirmiúil é (i Iúil 2001).

an chéad bhliain iomlán ina ndearna an Coimisiún

cinnidh ar éilimh fhoirmiúla obair cháis os a

gcomhair.

Chinn an Coimisiún, i gcaitheamh na bliana,

athbhreithniú a dhéanamh ar imeachtaí obair

cháis agus macnamh a dhéanamh ar chéimeanna

chun dul i ngleic leis an riaráiste cumarsáide a bhí

faighte. Rinne an Coimisiún athbhreithniú ar

chóras riaracháin, an critéar ina ndearna siad

cinnidh agus an modh a bhí leis an

gcinnteoireacht sin.

CUMARSÁID FAIGHTE AG AN
GCOIMISIÚN 

Faoi mar atá léirithe i dTábla 1 thíos, mhéadaigh

an méid cumarsáid obair cháis chuig an

gCoimisiún go suntasach i 2004 i gcomparáid le

blianta roimhe sin, i.e. ó 95 i 2003 go 275 i 2004.2

Bhí riaráiste de 96 cumarsáid ag an gCoimisiún ó

bhlianta roimhe sin le bheith pléite acu fós ag tús

na bliana.

tábla 1 : méid cumarsáide a fuaireadh maidir le
hobair cháis de réir bliana

275

33

95

35
2001

2002

2003

2004
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ann fiosrúchán a reachtáil sa chéad dul síos más

rud é gur cheart imeachtaí dlí nó iarratais chuig

eagrais eile a thionscnú.

Léiríonn Tábla 2 na cumarsáidí a fuaireadh le linn

2004 de réir aicme agus míosa.

Faoi mar atá le feiceáil ón Tábla seo, d’aimsigh an

Coimisiún 5 rannóg éagsúil de chumarsáid obair

cháis agus chuir a gcórais oibre in oiriúint dá réir

le linn na bliana.

FIOSRÚCHÁIN 

Phléigh Oibrí Cáis Cúnta an Choimisiúin, i measc

na cumarsáide a fuaireadh, le 149 fiosrúchán fóin

den chuid is mó. Baineann na fiosrúcháin seo le

ceithre aicme, go ginearálta, sé sin fiosrúcháin

eolais, tagairtí, comhairle faoi an mbaineann an

cheist le mionteagasc an Choimisiúin agus

ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith ina éileamh

fiosrúcháin fhoirmiúil nó iarratas cúnaimh ón

gCoimisiún amach anseo.

Ag leanúint ar thaithí 2003, tuigeadh don

Choimisiún go bhféadfaí plé le go leor de na

cumarsáidí a fuaireadh i 2004 le comhairle fóin

chun daoine a chuaigh i dteagmháil leis an

gCoimisiún a threorú chuig meicníochtaí cúnaimh

nó gearáin, mar shampla na heagrais freagrach as

seirbhísí poiblí, rialú eagrais ghairmiúla nó gnéithe

den chóras cirt coiriúil.

Tugadh comhairle, mar shampla do dhaoine a bhí

ag lorg cúnamh dlí ón gCoimisiún, go raibh

cúnamh dlí  le fáil faoi scéimeanna cúnamh dlí

coiriúil agus sibhialta agus cuireadh in iúl dóibh go

mb’fhéidir nach mbeadh an Coimisiún in ann

cúnamh dlí a thabhairt a d’fhéadfaí fáil faoi na

scéimeanna seo nó aon mhodhanna eile.

Tugadh comhairle do dhaoine a rinne teagmháil

leis an gCoimisiún ag lorg leigheas aonair nach

féidir leis an gCoimisiún cúiteamh nó leigheas a

thabhairt do dhaoine le linn fiosrúchán a bheith i

bhfeidhm agus nach bhfuil na fiosrúcháin ach do

chuspóirí teoranta amháin – mar shampla

athbhreithniú ar dhlí agus cleachtas ábhartha –

agus go mb’fhéidir nach mbeadh an Coimisiún in

tábla 2 : aicmí chumarsáid obair cháis a fuair
an coimisiún i 2004

30

25

20

15

10

5

0
EAN FEABH MÁR AIB BEAL MEITH IÚIL LÚN MF DF SAMH NOLL

Mí

U
im

h
ir

Fiosrúcháin

Réamhchomhaid

Éilimh
fhiosrúcháin agus
iarratais chúnaimh

Iarratais Amicus
Curiae

Fógraí faoi alt 6
(1) ECHRA 2003



An Coimisiún um Chearta Duine Tuairisc Bhliantúil 2004 29

RÉAMHCHOMHAID

Bhí comhfhreagras nó áitimh scríofa ó dhaoine

aonair chuig an gCoimisiún i gceist leis an

gcumarsáid a fuaireadh i 2004 freisin. Fuair an

Coimisiún 65 cumarsáid dá leithéid le linn na

bliana agus bhreathnaítear orthu mar

réamhchomhaid.3 Bhí 49 acu seo mar éilimh

d’fhiosrúchán foirmiúil nó iarratais chúnaimh.

ÉILEAMH D’FHIOSRÚCHÁN FOIRM-
IÚIL AGUS IARRATAIS CHÚNAIMH 

Sa riaráiste de 96 cumarsáid a bhí á meas ag an

gCoimisiún, bhí cuid acu pléite mar

réamhchomhaid, réitíodh cuid acu, tarraingíodh

cuid eile acu siar (ag brath ar aon fhorbairtí) nó

bhíodar neamhghníomhach (nuair nach raibh aon

teagmháil ón duine ar feadh sé mhí nó níos mó).

Pléadh leis an gcuid eile dena cumarsáidí mar

éileamh d’fhiosrúchán foirmiúil agus/nó iarratais

chúnaimh.

Le linn 2004, rinne an Coimisiún macnamh ar

agus cinneadh faoi 47 éileamh d’fhiosrúchán

foirmiúil agus /nó iarratais chúnaimh. Ón iomlán

seo, bhí 29 acu mar iarratais ó dhaoine

d’fhiosrúchán, 12 mar iarratais ó dhaoine do

chúnamh bainteach le himeachtaí dlíthiúla agus 6

mar éilimh fhiosrúcháin agus iarratais chúnaimh

le chéile. Tá seo léirithe i dTábla 3. Faoi

dheireadh 2004, bhí riaráiste de 35 éileamh ar

fhiosrúchán foirmiúil agus/nó iarratais chúnaimh

ann.

IARRATAIS AMICUS CURIAE

Fuair an Coimisiún 7 iarratas amicus curiae le linn

na bliana freisin. Tar éis do Choiste Obair Cháis

an Choimisiúin seo a mheas, chinn an Coimisiún i

seisiún iomlánach in Aibreán 2004 gan 4 iarratas

amicus curiae a fuair siad a dheonú ag an am sin tar

éis breathnú ar na hiarratais faoi réir a dTreoirlínte

Amicus Curiae (féach thíos).Tá seo léirithe i dTábla

3 freisin.

tábla 3 : cinnidh déanta ag an gcoimisiún faoi
obair cháis i 2004
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ACHT AN CHOINBHINSIÚIN
EORPAIGH AR CHEARTA DAONNA 

I measc cumarsáide eile a fuaireadh i 2004 bhí

54 fógraí foirmiúla chuig an gCoimisiún faoi alt

6(1) d’Acht an Choinbhinsiúin Eorpaigh ar

Chearta Daonna, 2003 (ECHRA) a tháinig i

bhfeidhm ar an 31 Nollaig 2003. Deir alt  6(1)

ECHRA go gcaithfear fógra imeachtaí a

thabhairt don Ard Aighne agus An Coimisiún um

Chearta Daonna de réir rialacha na cúirte sula

ndéanann cúirt cinneadh an bhfuil siad chun

ráiteas a dhéanamh nach bhfuil foráil reachtúil

nó rial dlí ag teacht le dualgais an Stáit faoi

fhorálacha an Chonbhinsiúin. I gcleachtadh,

caithfidh an páirtí atá ag tabhairt an cháis fógra

a chur chuig an Ard Aighne agus an Coimisiún

agus ciallaíonn seo de ghnáth go gcuirtear 

cóip den phléadáil chuig an dá eagras agus

dírítear a n-aird ar aon cheisteanna ábhartha ag

éirí aisti.

FIOSRÚCHÁN

Chinn an Coimisiún a gcéad fiosrúchán maidir le

ceist ábhartha a rith i Nollaig 2004. Fógraíodh go

luath i 2005 é agus bhain an fiosrúchán cearta

daonna seo le héileamh ó lánúin éirithe as a dúirt

go raibh orthu síntiús a íoc le scéim phinsin leasa

shóisialaigh nach bhféadfadh siad leas a bhaint

aisti. Chinn an Coimisiún an fiosrúchán a rith go

príomháideach agus na torthaí a fhógairt go

poiblí.

CINEÁL ‘CUMARSÁIDE’ A FUAIREADH 

Faoi mar a tharla sna blianta roimhe, d’ardaigh an

chumarsáid a fuair an Coimisiún ceisteanna faoi

réimse leathan cearta daonna. Ba iad na réimsí

seo, maidir le réimsí tosaíochta oibre an

Choimisiúin, faoi mar atá leagtha amach i bPlean

2003-2006:

tábla 4 : an chaoi a mbaineann cumarsáid a
fuarthas i 2004 le “príomhréimsí oibre” an
choimisiúin
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cearta sibhialta agus polaitiúla (riarachán cirt) 

cearta eacnamaíochta, sóisialacha agus

cultúrtha 

ceisteanna tras-ghearrtha (lena n-áirítear

ciníochas, inimirce, míchumas, inscne,

cothromaíocht agus éagsúlacht daonna, páistí

agus daoine níos sine).

Faoi mar a fheictear i dTábla 4, bhí cumarsáid a

fuaireadh i 2004 bainteach le ceisteanna tras-

ghearrtha mar leath den chumarsáid iomlán a fuair

an Coimisiún, agus d’fhéadfadh seo a bheith de bharr

an réimse ceisteanna atá san áireamh leis an

gceannteideal sin.

IMEACHTAÍ AN CHOIMISIÚIN 

Ghlac an Coimisiún, i rith na bliana, le sraith de

threoirlínte agus paimfléid eolais dírithe ar mhíniú

céard atá san áireamh le mionteagasc an Choimisiúin

agus an bealach a rinne an Coimisiún cinnidh faoi

éilimh a cuireadh chucu. Cuireadh na treoirlínte

agus na paimfléid eolais seo ar fáil ar shuíomh idirlín

an Choimisiúin nó ar iarratas le linn na bliana.

Chun cabhrú chun feidhmeanna agus próisis

chinnteoireachta éagsúla a mhíniú, ghlac an

Coimisiún, in Aibhreán 2004, le Treoirlínte nó toscaí

Amicus Curiae le cur san áireamh nuair a bhí cinneadh

á dhéanamh iarratas a dhéanamh nó gan a dhéanamh

chuig na cúirteanna uachtaracha le haghaidh saoirse

chun teacht os a gcomhair in imeachtaí bainteach le

cearta daonna. Ghlac an Coimisiún i mí Iúil le

Treoirlínte chun plé le hiarratais fhiosrúcháin agus

iarratais chúnaimh chun teacht ar chomharba an

critéar a bhíodh ag an gCoimisiún maidir le hiarratais

dá leithéid. Cuireann na Treoirlínte síos faoin

mbealach a dhéanann an Coimisiún cinneadh faoi

iarratais fhiosrúcháin nó iarratais chúnaimh. Ag an

am céanna, chuir an Coimisiún Nóta Eolais níos

cairdiúla don úsáideoir le chéile maidir le harratais

fhiosrúcháin agus iarratais chúnaimh.

Chinn an Coimisiún, i mí Iúil 2004 freisin, cumh-

achtaí cinnidh faoi iarratais fhiosrúcháin agus iarratais

chúnaimh a bhronnadh ar Príomhfheidhmeannach an

Choimisiúin, faoi mar a dhéanfaí cheana ní dhéanfar

cinneadh ach tar éis d’iarratas nó éileamh foirmiúil a

bheith próiseáilte ag oifigigh obair cháis an

Choimisiúin. Roimhe seo, rinne Coiste Obair Cháis

an Choimisiúin 16 cinneadh ar son an Choimisiúin i

2004, agus rinne Coiste Athbhreithnithe an

Choimisiúin macnamh ar 19 iarratas ar athbhreithniú

ar chinnidh dhiúltacha a rinneadh (cinnidh Choiste

Obair Cháis an Choimisiúin i 2003 san áireamh).

Dearbhaíodh bunchinneadh Choiste Obair Cháis an

Choimisiúin i ngach cás. Chiallaigh an tiomnú go

raibh ról choiste obair cháis an Choimisiúin

athruithe agus nach raibh Coiste Athbhreithnithe

ann níos mó tar éis iarratais chuig an gCoiste sin a

bheith scagtha. (Deireadh Fómhair 2004).

Ní dhéantar athbhreithniú ar chinnidh dhiúltacha

níos mó. Is féidir, áfach, iarratais nó éilimh a chur

isteach arís áit a léirítear fíricí nua ábhair agus nach

bhféadfaí na fíricí seo a bheith tugtha chun aird an

Choimisiúin sula ndearnadh cinneadh ar an mbun

iarratas nó éileamh.

Tar éis glacadh leis na himeachtaí nua, rinneadh sár-

iarracht riaráiste na n-iarratas foirmiúil a laghdú

roimh dheireadh na bliana. Tugadh isteach bunachar

sonraí d’obair cháis i Nollaig 2004 chun iarracht

riarachán níos fearr a cheadú do chumarsáidí obair

cháis.
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San áireamh le mionteagasc an Choimisiúin tá

rannpháirtíocht i gComhchoiste ionadaithe

an Choimisiúin agus Choimisiún Chearta Daonna

Thuaisceart na hÉireann faoi mar atá leagtha

amach i gcomhaontas Aoine an Chéasta agus dul

i gcomhairle le heagrais agus gníomhaireachtaí

idirnáisiúnta eile ag a bhfuil eolas nó saineolas i

réimse na gCearta daonna.

AN COMHCHOISTE

Tháinig an Comhchoiste le chéile i ngnáthsheisiún

trí uaire le linn na bliana:

11ú Márta 2004 i mBéal Feirste;

9ú Meán Fómhair 2004 i mBÁC;

2ú Nollaig 2004 i mBéal Feirste.

Bhí cruinniú speisialta acu i mBéal Feirste freisin

ar an 28ú Aibreán 2004 chun na himpleachtaí

bainteach le moladh Rialtas na hÉireann forálacha

saoránachta Bhunreacht na hÉireann a leasú, go

háirithe maidir leo siúd a rugadh ar oileán na

hÉireann, a bhí mar pháirt de leasú roimhe

bainteach le conclúid Chomhaontas Aoine an

Chéasta. Tá cóip den phreasráiteas a d’eisigh an

Comhchoiste díreach tar éis an chruinnithe le fáil

in Aguisín 8.

Taobh amuigh den mhacnamh ar ábhar cearta

daonna le leas coitianta i seisiúin iomlánacha an

Chomhchoiste, chuir an Fochoiste Ciníochais

agus an Fochoiste um Chairt Chearta d’Oileán na

hÉireann cúrsaí chun cinn maidir lena réimsí

áirithe féin. Chomh maith leis sin, bhunaigh an

Coiste Fochoiste faoi Dhlíthe Éigeandála ag a

gcruinniú i mí Mhárta i mBéal Feirste.

Ba chúis imní ar leith don Chomhchoiste le linn na

bliana cás agus cóireáil oibrithe inimirce.

Tionóladh Bord Cruinn Thuaidh Theas faoi

oibrithe inimirce i mBéal Feirste ar 5 Feabhra

2004. D’eagraigh Coimisiún Cothromaíochta

Thuaisceart na hÉireann agus Coiste Comhairlithe

Náisiúnta Ciníochais agus Idirchultúrthais an Bord

Cruinn i gcomhair le Coimisiún Chearta Daonna

Thuaisceart na hÉireann agus na hÉireann agus

Údarás Comhionannais na hÉireann. Spreag an dá

Choimisiún um Chearta Daonna baill eile ón

ngrúpa Eorpach Institiúidí Cearta Daonna

Náisiúnta chun brú a chur ar a Rialtais An

Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chosaint Chearta

gach oibrí inimirce agus baill a gclanna a achtú agus

d’eisigh siad comhráiteas ag impí ar Rialtais

Shasana agus na hÉireann seo a dhéanamh ar an 19

Márta 2004.

AN COMHFHÓRAM COTHROM-
AÍOCHTA AGUS CEARTA DAONNA 

Tá an Coimisiún mar bhall den Chomhfhóram

Cothromaíochta agus Cearta Daonna a thugann le

chéile eagrais reachtúla cothromaíochta agus

Cearta Daonna in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe.

Is iad na baill eile nó an tÚdarás Comhionannais,

Coimisiún Chearta Daonna Thuaisceart na

hÉireann, Coimisiún Cothromaíochta Thuaisceart

na hÉireann, an Coimisiún um Chothromaíocht

Ciníochais, an Coimisiún Chearta Míchumais agus

an Coimisiún do Chothromaíocht Deiseanna.

Bhí go leor cruinnithe ag an bhFóram le linn na

bliana. Bhí ionadaíocht ag an gCoimisiún ag gach

ceann de na cruinnithe, agus tá cur síos tugtha

fúthu i leathanach 13 thuas.

cúig : obair idirnáisiúnta
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COISTE COMHORDAITHE
IDIRNÁISIÚNTA INSTITIÚIDÍ
NÁISIÚNTA

Déanann Coiste Comhordaithe Idirnáisiúnta

Institiúidí Náisiúnta do chosaint agus chothú

Chearta Daonna cigireacht, tríd Coiste

Creidiúnaithe go gcloíonn na hinstitiúidí náisiúnta

Cearta Daonna (NHRIs) le Prionsabail Phárais

NA a bhaineann leis na hinstitiúidí seo. Bhí cuntar

le creidiúnú an Choimisiúin go dtí gur foilsíodh an

tuairisc bhliantúil, ach baineadh an cuntar i 2004

ar fhoilsiú Thuairisc Bhliantúil 2003 an

Choimisiúin. Tá an Coimisiún creidiúnaithe mar

institiúid náisiúnta cearta daonna ag leibhéal

idirnáisiúnta anois.

Is fóram é an Coiste Comhordaithe Idirnáisiúnta

do chomhordú ghníomhaíochtaí 

NHRIs agus díospóireacht ábhar de leas coitianta.

Gach dara bliain déanann sé comhdháil

idirnáisiúnta NHRIs a phleanáil agus a eagrú le

hinstitiúid óstach i gcomhair le hoifig Choimisiún

NA na gCearta Daonna. Bíonn cruinniú bliantúil

acu i Geneva gach bliain i gcomhair le macnamh

Choimisiún NA na gCearta Daonna ar mhír

chláir faoi NHRIs.

Bhí ionadaithe ag an gCoimisiún ag  cruinniú

bliantúil den Choiste Comhordaithe Idirnáisiúnta

a tionóladh ar an 15ú agus 16ú Aibreán 2004.

Cuireadh am ar fáil, lasmuigh de na míreanna cláir

rialta, chun plé a dhéanamh ar na hábhair

théamacha seo:

(i) an Coinbhinsiún nua idirnáisiúnta chun

Cearta agus Dignit dhaoine le Míchumas a

Chothú agus a Chosaint; agus 

(ii) oideachas cearta daonna.

Tá ceithre ghúpa réigiúnach sa Choiste

Comhordaithe idirnáisiúnta, ceann san Afraic, san

Eoraip, Meiriceá agus ceantar na hÁise-Aigeán

Ciúin. Thionóil an grúpa réigiúnach Eorpach

ceithre chruinniú i 2004, thionóil Ombudsman

Míchumais na Sualainne dhá cheann acu i

Stockholm chun macnamh a dhéanamh ar an

gCoinbhinsiún NA faoi chearta daoine le

míchumas ach go háirithe agus atá cur síos déanta

orthu ag leathanach 12 thuas; chomh maith le dhá

chruinniú rialta. Tionóladh an dá chruinniú rialta i

Geneva ar an 13ú Aibreán 2004 agus i mBerlin ar

an 26ú Samhain 2004. Sheas an Coimisiún don,

agus toghadh é mar cheann de na ceithre

ionadaithe Eorpacha den Choiste Comhordaithe

idirnáisiúnta, ag cruinniú na Samhna.

COIMISIÚN NA UM CHEARTA
DAONNA

D’eisigh an Príomhfheidhmeannach ráiteas thar

cheann an Choimisiúin, díreach roimh chruinniú

bliantúil Choiste Comhordaithe Idirnáisiúnta

NHRIs, chuig an 60ú Seisiún de chuid Choimisiún

NA ar Chearta Daonna, faoi mír cláir Choimisiún

NA bainteach le NHRIs. Tá téacs an Ráitis le fáil

in Aguisín 9.

COMHAIRLE NA HEORPA

Rinneadh ionadaíocht don Choimisiún ag 3ú Bord

Cruinn NHRIs a chomheagraigh  Coimisinéir
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Chearta Daonna Chomhairle na hEorpa agus

Institiúid na Gearmáine do Chearta Daonna, i

mBerlin, 25ú –26ú Samhain 2005. Pléadh na trí

téamaí seo a leanas ag an mBord Cruinn:

forbairtí le déanaí i gcóras chosaint chearta

daonna laistigh de Chomhairle na hEorpa;

cosaint chearta daonna i gcomhthéacs an

troid in aghaidh sceimhlitheoireachta; agus

cosaint d’íobartaigh i dtráchtú daoine.

Ghníomhaigh an tUachtarán mar rapporteur don

chéad téama.

COIMISIÚN UM MHONATÓIREACHT
NEAMHSPLEÁCH 

Chas ionadaithe an Choimisiúin leis an gCoiste

Monatóireachta Neamhspleách i gCaisleán BhÁC

ar an 14ú Meitheamh 2004. Bhunaigh Rialtais

Shasana agus na hÉireann an Coimisiún um

Mhonatóireacht Neamhspleách ar an 7ú Eanáir

2004. Bhí sé de chuspóir acu cabhrú chun bunú

rialtas seasmhach agus comhtháite díláraithe a

chothú i dTuaisceart na hÉireann síochánta.

Bíonn cruinnithe acu le go leor eagraíochtaí in

Éirinn,Thuaidh agus Theas.

COMHCHOISTE PARLAIMINTEACH
RA AR CEARTA DAONNA 

Chas ionadaithe an Choimisiúin le Comhchoiste

Parlaiminteach RA na gCearta Daonna ar an 14ú

Deireadh Fómhair 2004.

EAGRAS IDIR-PHARLAIMINTEACH
BREATANACH-ÉIREANNACH

Bhí cruinniú ag ionadaithe an Choimisiúin le baill

den Eagras Idir-pharlaiminteach Breatanach-

Éireannach ar an 13ú Nollaig 2004. Bunaíodh an

t-eagras seo go foirmiúil i 1990 agus é de

chuspóir aige baill ó na hinstitiúidí

rannpháirteacha a thabhairt le chéile chun dul i

gcomhairle le chéile faoi réimse leathan de

ghníomhaíochtaí parlaiminteacha neamh-

reachtúla.

Dr.Alpha Connelly, IHCR
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SEIMINEÁIR AN CHOIMISIÚIN 

Thug an Coimisiún isteach sraith de sheimineáir

inmheánacha do na Coimisinéirí agus don

Fhoireann, le linn 2004, ag baint úsáid as an

saineolas laistigh den Choimisiún. Tionóladh na

seimineáir seo a leanas díreach roimh chruinnithe

iomlánacha:

29ú Iúil:

Gnéithe bainteach le pósadh agus

dlúthchaidrimh den ghnéas céanna, leis an

gCoimisinéir William Binchy;

30ú Meán Fómhair:

Cearta imirceoirí Éireannacha i bpríosúin

thar lear, leis an gCoimisinéir Nuala Kelly;

28ú Deireadh Fómhair:

Tinneas strus iar-choscraigh agus íobartaigh

chiaptha, leis an gCoimisinéir Robert Daly.

sé : gníomhaíochtaí eile

COMHOIBRIÚ LE CUMANN DLÍ NA
HÉIREANN 

Déanann an Coimisiún comhthionóladh leis an

gCumann Dlí ar chomhdháil bhliantúil le téama

Cearta Daonna.

Tionóladh comhdháil bhliantúil ar an Satharn, ar

an 16ú Deireadh Fómhair 2004, i halla an

Uachtaráin, Cumann Dlí, Plás Bhláth na nGall,

BÁC 7, faoi na téamaí,“Athbhreithniú Acht ECHR

agus Cearta Daonna i nDlúthchaidrimh”. Bhí níos

mó ná 250 duine i láthair ag an gComhdháil,

oifigigh  agus ionadaithe údaráis áitiúla agus baill

d’eagraíochtaí aeracha agus leispacha ina measc.

Tá cóip de Chlár na comhdhála le fáil in Aguisín

10.

Rannpháirtithe ag Comh-Chomhdháil Bhliantúil Choimisiún Chearta Daonna na hÉireann agus Cumann Dlí na hÉireann a tionóladh ar
an 16ú Deireadh Fómhair 2004 lena n-áirítear An Dr. Paraic Kenna, ONÉ Gaillimh; An Coimisinéir Katherine Zappone, IHRC; Sean
Barton, Dlíodóir le McCann Fitzgerald, BÁC; Charlotte Kilroy, Matrix Chambers, Londain;An tOllamh Robert Wintemute Coláiste an
Rí, Ollscoil Londain;An Dr. Ursula Kilkelly de COC;An tUas. James MacGuill ball de Chomhairle an Chumainn Dhlí;An Breitheamh Susan
Denham,An Chúirt Uachtarach agus Alma Clissmann ón gCumann Dlí.
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OIDEACHAS AGUS TRAENÁIL
CEARTA DAONNA 

Tá an Coimisiún rannpháirteach i dtogra

oideachais chearta daonna bunscoile trasteorann

ar a dtugtar “Lift Off”. Is iad páirtithe an togra nó

Amnesty International (na hÉireann), Amnesty

International (Ríocht Aontaithe), Oideachas

Idirnáisiúnta, Eagraíocht Bunmhúinteoirí na

hÉireann, agus Aontas Múinteoirí Uladh. Tá

ionadaíocht chomhairlithe ag an gCoimisiún ar

Choiste Stiúrtha an togra. Is iad na heagrais eile

ar an gCoiste Stiúrtha nó Coimisiún Chearta

Daonna Thuaisceart na hÉireann, na Ranna

Oideachais i bPoblacht na hÉireann agus i

dTuaisceart na hÉireann, eagrais curricular agus

páirtithe tograí. Bhí ceithre chruinniú ag an

gCoiste Stiúrtha i 2004.

I 2004, rinne an Coiste Stiúrtha macnamh agus

formheas ar thionóil chomhdháil oideachais

chearta daonna i 2005 a bheadh dírithe ar

dhéantóirí polasaí poiblí agus daoine eile ag obair

ag leibhéal polasaí i gcórais oideachais fhoirmiúil

ag leibhéal bunscoile i bPoblacht na hÉireann agus

i dTuaisceart na hÉireann. D’aontaigh an

Coimisiún comhurraíocht a dhéanamh ar an

gcomhdháil seo leis an teideal sealadach “An Scoil

Chomhtháite.” 

Le linn na bliana, chuir an Coimisiún tús le

cumarsáid le Coláiste Traenála na nGardaí sa

Teampall Mór chun breathnú an bhféadfadh an

Coimisiún ionchur a bheith acu i gClár Traenála

an Choláiste maidir le Cearta Daonna de.

Ar an  3ú agus 4ú Nollaig 2004, bhí ionadaíocht ag

an gCoimisiún ag cruinniú de chuid oifigigh

oideachais NHRI, a thionóil Institiúid Chearta

Daonna na Gearmáine i mBerlin. Tharla an

Cruinniú ag an am céanna le deireadh Deich

mBliana NA d’Oideachas Chearta Daonna agus é

i gceist go mbeadh pleananna gníomhaíochta faoi

oideachas chearta daonna le bheith forbartha ag

ballstáit NA.

ÍOMHÁ CHORPORÁIDEACH

Ghlac an Coimisiún le branda nua ar an 24ú

Meitheamh 2004, agus seo é:

TÁIRGEADH FÍSTÉIPE

Go luath sa bhliain, d’eisigh an Coimisiún

tairiscint chun fístéip ghearr a tháirgeadh faoin

gCoimisiún agus a saothar agus de bharr an

phróisis seo tugadh coimisiún do Windmill Lane

chun fístéip a tháirgeadh. D’oibrigh Windmill

Lane go dlúth leis an gCoimisiún ar an bhfístéip

agus cuireadh i gcrích í iNollaig 2004. Tá an

fhístéip ar fáil i mBéarla, i nGaeilge agus i dteanga

Chomharthaí.
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GNÉITHE FOIRNE

Córas Bainistiú agus Forbairt Oibre

(PMDS)

Tugadh córas Bainistiú agus Forbairt Oibre

isteach go luath i 2004, ina raibh gach ball foirne

rannpháirteach le linn na bliana.

Cruthaíodh an córas ó “Foirfeacht tríd Obair”,

córas a dearadh de réir threoirlínte rialaithe níos

fearr Institiúid um Bhainistíocht Straitéiseach

(SMI). Díríonn an córas seo ar chur chuige

forbartha, le béim ar bhainstiú ní formheas, i.e.

bainistiú ghairmeacha agus forbairt gach fostaí.

Is cur chuige bunaithe ar chumas atá sa chóras

PMDS in úsáid a aibhsíonn riachtanais fhorbartha.

Séard a tharlaíonn nó go mbreathnaítear ar phost

an fhostaí maidir leis an eolas, scileanna, iompar

agus tréithe a chaithfidh a bheith ag an duine chun

a ról a chomhlíonadh agus cén traenáil agus

forbairt atá ag teastáil chun go mbeidh siad rathúil.

Díríonn an ‘creatlach cumais’ maidir le heolas,

scileanna, iompar agus tréithe ar an mbealach a

chomhlíontar an post nó an ról ag aithint na

gnéithe a bhaineann le cur i gcrích oibre a bhaint

amach go héifeachtach.

Traenáil Foirne 

Tá an Coimisiún dlite chun forbairt bhreise a

chur ar fáil don fhoireann. D’fhreastal baill

fhoirne ar an cúrsaí seo a leanas i 2004, i measc

go leor cinn eile:

seacht : seirbhísí corporáideacha

Dianchúrsa ar Cheartas Chearta

Eacnamíochta, Sóisialach agus Cultúrtha

(Turku,An Fhionlann)

Traenáil Bharda Dóiteáin (BÁC)

Bainistíocht Airgeadais (BÁC) 

Sábháilteacht Phearsanta ag Obair (BÁC) 

Scileanna Éifeachtacha Cur i láthair BÁC)

Meastachán Riosca san Earnáil Phoiblí

(BÁC)

Seimineár Cónaithe Cearta Daonna

(Gaillimh)

Bainistíocht na hEarnála Poiblí (BÁC)

Rialú Corporáideach (BÁC).

Polasaithe bainteach le Foireann

Glacadh leis na polasaithe seo a leanas maidir leis

an bhfoireann le linn na bliana:

Polasaí ag plé le glaoiteoirí maslaithe agus

ionsaitheacha

Ráiteas sláinte agus sábháilteacht 

Polasaí cothromaíocht fostaíochta 

Doiciméad comhtháite polasaí foirne faoi

imeachtaí gearáin agus smachta.

RÁITIS AIRGEADAIS

Córas Smachtanna Airgeadais

Inmheánacha 

Dearbhaíonn an córas Smachtanna airgeadais

inmheánacha go ndéanfar socmhainní a ghardáil,

idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart,

agus go ndéantar botúin ábhair nó mírialtachtaí

eile a chosc nó a fheiceáil ar bhonn tráthúil.
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Tá céimeanna tógtha ag an gCoimisiún chun

cinntiú go bhfuil  timpeallacht fheiliúnach smachta

i bhfeidhm trí: freagrachtaí a shainmhíniú,

imeachtaí foirmiúla a bhunú agus cultúr

cuntasachta a fhorbairt.

Tá an córas smacht airgeadais inmheánach

bunaithe ar chreatlach eolas rialtais rialta,

imeachtaí riaracháin lena mbaineann deighilt

dualgais, chomh maith le hionadaíocht agus

cuntasacht. Áirítear leis córas buiséadaithe

cuimsitheach le buiséad bliantúil atá aontaithe

agus athbhreithnithe.

Déantar athbhreithniú rialta ar thuairiscí

airgeadais bhliantúla agus thréimhsiúla chun na

figiúrí a chur i gcomparáid leis na figiúrí

réamhtheilgthe.

Cuireann an Coiste Airgeadais agus Iniúchta eolas

ar fáil don Choimisiún maidir le smacht airgeadais

inmheánach.

Ráiteas Freagrachtaí an Choimisiúin

Níor bunaíodh an Coimisiún um Chearta Daonna

ach le déanaí agus mar sin rinne an Roinn Dlí agus

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

riaradh ar chuid de chaiteachas an Choimisiúin

sna blianta 2001, 2002 agus cuid de 2003 agus

2004.

Bíonn cruinnithe ag an gCoiste airgeadais agus

Iniúchta ar a laghad ceithre uaire sa bhliain chun

monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar

smachtanna airgeadais agus ábhair iniúchta agus

comhairle a thabhairt ar smachtanna

inmheánacha.

Tugadh córas Smachtanna Airgeadais

Inmheánacha isteach chun treoir a thabhairt

maidir le soláthar, tairiscint imeachtaí agus

íocaíochtaí cothaithe.

Ráiteas faoi Pholasaithe agus

Prionsabail Chuntasaíochta 

GINEARÁLTA

Ullmhaíodh cuntais an Choimisiúin do 2004 de

réir alt 16 d’Acht Choimisiún um Chearta

Daonna, 2000 agus cuireadh i láthair Oifig an

Reachtaire agus an Ardiniúchóra é i bhfoirm

dréachta chun iniúchadh a dhéanamh air ag

deireadh Mhárta 2005.

DEONTAS

Faigheann an Coimisiún deontas bliantúil, de réir

alt 22 d’Acht Choimisiún um Chearta Daonna,

2000, ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí. Ag tosnú i 2004, ba deontas-i-

gcúnamh a bhí sa deontas seo.

Léirítear an deontas-i-gcúnamh ar bhunús

admhálacha airgid.

Rinne an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais

agus Athchóirithe Dlí riaradh ar an ngné

íocaíochta den deontas-i-gcúnamh sa chéad

ráithe den bhliain 2004. Tá an caiteachas seo san

áireamh sa chuntas ioncaim agus caiteachais agus

é meaitseáilte ag ioncam chomhfhreagraithe.

Ghlac an Coimisiún smacht iomlán riaracháin ar
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an deontas-i-gcúnamh bliantúil ó 1ú Aibreán 2004,

faoi réir tharraingt anuas ráithiúil ón Roinn Dlí

agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

TRÉIMHSE RÁITIS AIRGEADAIS 

Clúdaíonn na Ráitis Airgeadais an tréimhse ó 1ú

Eanáir go 31ú Nollaig 2004.

BUNÚS CUNTASAÍOCHTA 

Ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais ar bhunús fás

faoin gcoinbhinsiún stairiúil costais i bhfoirm le

formheas an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais

agus Athchóirithe Dlí, agus faoi réir chleachtas

cuntasaíochta atá glactha leo go ginearálta..

BUNSHÓCMHAINNÍ TADHLACHA 

Déantar dímheasadh a áireamh chun costas

bhunshócmhainní tadhlacha a scríobh as thar a

saol úsáideach meastaithe mar seo a leanas:

Foirgneamh: 4%

Trealamh Oifige: 20%

Fearas agus Feisteas: 20%
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AN BHLIAIN DÁR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2004
€ €

Ioncam

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí 

Vóta 19, Fotheideal B2 1,823,000

Achoimre Caiteachais

Tuarastail (i) 783,915

Táillí (ii) 223,091

Iniúchadh 6,000 

Glanadh 8,323

Taighde/Comhairlíocht 11,946

Comhdháil 5,535

Árachas 16,606

TF 25,302

Cait. Dlí 1,966

Leabharlann 23,418

Teas/Soilsiú 7,673

Ilghnéitheach 12,351

Oifig 59,417

Áitreabh 256,445

Cló 35,335

Telcos 12,804

Traenáil  3,735

Taisteal & Cothú 24,797

Dímheasadh 37,807

Nótaí chuig na Ráitis Airgeadais

(i) Tuarastail

Faoi réir alt 18 d’Acht Choimisiún um Chearta

Daonna, 2000, cuirfidh an Coimisiún treoirlínte

an Rialtais nó cinn aontaithe go náisiúnta san

áireamh nuair atá íocaíocht nó liúntas eile na

foirne uile á gcinneadh. Cloífidh an Coimisiún le

haon treoir maidir le híocaíocht, liúntais, téarmaí

nó coinníollacha dá leithéid a d’fhéadfadh a bheith

tugtha ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais

agus Athchóirithe Dlí don Choimisiún le cead an

Aire Airgeadais.

Tá íocaíocht bhliantúil don Uachtarán, lasmuigh

de thuarastail fhoirne san áireamh leis an

bhfigiúr do thuarastail, ar chomhéid íocaíocht

Bhreithimh de chuid na hArdcúirte, le formheas

an Rialtais.
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(ii) Táillí Coimisinéirí

Íoctar táillí de  €12,697 do gach duine de na 14

Coimisinéir.

(iii) Ranníocaíochtaí Pinsin 

Faoi réir alt 20 d’Acht Choimisiún um Chearta

Daonna, 2000, cuireadh scéim ranníocaíochtaí

pinsin faoi bhráid an Aire agus d’aontaigh an tAire

Airgeadais, i Márta 2003, go gcuirfí scéim mholta

an Choimisiúin i bhfeidhm chomh luath agus is

féidir.

(iv) Léas Gníomhaithe

Tá léas 25 bliain ag an gCoimisiún ó 17 Samhain

2003, maidir le lóistín oifige i dTeach Jervis. Is

€213,357 costas bliantúil an léasa le

hathbhreithniú cíosa cúig bliana.

TEICNEOLAÍOCHT NAFAISNÉISE

Tá bonneagar TF ardchaighdeánach agus nua-

aimseartha ag an gCoimisiún le tacaíocht ar fáil ó

chomhlacht seachtrach comhairleoirí.

Tá córas rphost an Choimisiúin á chosaint ag

córas de thrí bhalla tine. Ag coinneáil le

tionscnaimh nua-aimseartha tá tiomantas ag an

gCoimisiún cinntiú go mbeadh an córas TF

chomh fada ar aghaidh agus is féidir agus ag

teacht le cinn na bpríomhpháirtithe leasmhara.

SUÍOMH IDIRLÍN

Seoladh suíomh idirlín an Choimisiúin

(www.ihrc.ie) i  Nollaig 2003 agus déantar é a

thabhairt suas chun dáta go leanúnach. Cloíonn

suíomh idirlín an Choimisiúin le Treoirlínte 1.0

infhaighteacht ábhar Eangaigh ag Leibhéal

Dúbailte-A.

Is féidir le cuairteoirí chuig an suíomh idirlín clárú

chun eolas suas chun dáta a fháil faoi obair an

Choimisiúin. Thug 49,523 cuairt ar shuíomh

idirlín an Choimisiúin i 2004. Léiríonn an

briseadh síos míosúil seo thíos go bhfuil feasacht

faoin gCoimisiún agus an suíomh idirlín ag fás go

suntasach mí i ndiaidh míosa ó 3003 cuairt i mí

Eanáir go 5,535 in Nollaig 2004.

Cuairteanna chuig suíomh idirlín an Choimisiúin

www.ihrc.ie le linn 2004:

Noll 5,535

Samh 5,533

DF 4,505

MF 4,525

Lún 4,203

Iúil 3,724

Mei 3,138

Beal 4,512

Aib 3,432

Már 3,912

Feabh 3,501

Ean 3,003

2004 Iomlán 49,523
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ACHTANNA UM CHOSAINT
BHUNACHAR SONRAÍ 1988 AGUS
2003

Tá imeachtaí curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún

chun cinntiú go bhfuiltear ag cloí le hAchtanna

um Chosaint Bhunachar Sonraí 1988 agus 2003.

AN TACHT UM PHRAS-ÍOCAÍOCHTAÍ
1997

Ní raibh gá don Choimisiún aon ús a íoc i 2004

faoin Acht um Phras-Íocaíochtaí 1997.

ACHTANNA UM EITICÍ IN OIFIG
PHOIBLÍ, 1995 GO 2001

Rinne an Coimisiún, ag a gcruinniú iomlánach in

Eanáir 2004, formheas ar Chlár de Spéiseanna na

gCoimisinéirí. Tá an tUachtarán agus na

Coimisinéirí faoi réir na nAchtanna um Eiticí in

Oifig Phoiblí, agus tá ráitis chuí spéise

comhlánaithe acu i 2004. Tá a gcuid dualgas de

réir reachtaíocht oifige poiblí maidir le heiticí

curtha in iúl don fhoireann ábhartha ag a bhfuil

ceapacháin áirithe acu.

AN PLEAN STRAITÉISEACH 

Aistríodh Plean Straitéiseach an Choimisiúin,

Cothú agus Cosaint Chearta Daonna i Sochaí na

hÉireann. Plean do 2003-2006 go Gaeilge agus

cuireadh ar fáil ar shuíomh idirlín an Choimisiúin

é in Aibreán 2004.

ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA
2003

Thionóil oifigeach ón Roinn Gnóthaí Pobail,

Tuaithe agus Gaeltachta, seimineár le baill

shinsireacha na foirne ar an 28 Iúil 2004, maidir le

riachtanais Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

LEABHARLANN

Bhunaigh an Coimisiún leabharlann bheag i 2004,

agus fostaíodh leabharlannaí ar bhonn pháirt-

aimseartha chomhairleoireachta chun ceannach

na leabharlainne a rangú agus a chomhadú agus an

leabharlann a rith.
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MANNING, Maurice (Uachtarán)
Ceapadh an Dr Maurice Manning mar Uachtarán

an Choimisiúin i Lúnasa 2002.

Tá cúlra acadúil ag an Dr Manning agus bhí sé i

mbun léachtóireachta roimhe seo i gColáiste na

hOllscoile BÁC agus ina ollamh cuartaíochta in

Ollscoil Phárais (Vincennes) agus Ollscoil Florida

Theas. Is ball é de Sheanad Ollscoil Náisiúnta na

hÉireann, d’Údarás Rialaithe Coláiste na

hOllscoile BÁC agus bhí sé ina bhall d’Údarás

Rialaithe Institiúid Ollscoil na hEorpa i

bhFlorence.

Tá go leor leabhar scríofa ag an Dr. Manning faoi

pholaitíocht nua-aimseartha na hÉireann. Bhí sé

ina bhall den Oireachtas ar feadh bliain agus fiche

ag freastal sa Dáil agus sa Seanad. Bhí sé ina bhall

d’Fhóram Nua na hÉireann agus Eagras Idir-

Pharlaiminte na hÉireann agus na Breataine. Bhí sé

ina Cheannaire ar an Seanad agus ina Cheannaire

ar an bhFreasúra freisin.

BINCHY,William
Tá An tOllamh Binchy ina Ollamh Dlí Regius i

gColáiste na Trionóide, BÁC. Bhí sé ina

chomhairleoir speisialta dlí, Leasú Dlí Teaghlaigh,

don Roinn Dlí, agus reachtaíocht á ullmhú faoi

chothú teaghlaigh, cosaint an tí theaghlaigh agus

foréigean tí. Thug sé comhairle, mar

Chomhairleoir Taighde chuig Coimisiún um Leasú

Dlí, faoi leasú dlí bainteach le stádas páistí. Bhí sé

mar ionadaí na hÉireann ag Comhdháil Hague faoi

Dhlí Idirnáisiúnta Príomháideach i réimsí pósta

agus uchtadh idir-thíortha. Bhí sé rannpháirteach

go háirithe i ndíospóireacht phoiblí faoi

cheisteanna cearta daonna, lena n-áirítear cinn

bainteach le colscaradh, ginmhilleadh, Lucht Siúil

agus dídeanaithe. Bhí sé rannpháirteach i gclár

faoi bhunreachtúlacht do dhlínse Tanzania a

tionóladh i nDar es Salaam, tá sé ina

chomheagraitheoir ar chlár traenála do

ghiúistíocht Botswana agus eagraíonn sé

ceardlann bhliantúil Afraiceach ar

bhunreachtúlacht do Phríomhbhreithiúna agus

dlínse sinsearach stát Afraiceach i gColáiste na

Tríonóide BÁC atá ar siúl le hocht mbliana anois.

Bhí sé ina Chomhalta Cuartaíochta i gColáiste

Corpus Christi Cambridge do téarma na Féile

Míchíl 2002 agus bhí sé ina bhall de choiste

Hederman chun athbhreithniú a dhéanamh ar na

hAchtanna um Choireanna in aghaidh an Stáit, a

chur tuairisc ar fáil i mBealtaine 2002.

BRAIDEN, Olive
Is iarStiúrthóir ar Ionad aothú éignithe í Olive

Braiden. Bhí sí i mbun feachtais chun

reachtaíocht i réimse éignithe agus míúsáid ghnéis

in aghaidh pháistí a leasú. Chuir sí tús agus

d’fhoilsigh sí taighde faoi dhlí éignithe san AE.

Bhunaigh sí cláir thraenála d’oibrithe pobail san

Iar-Iúgslaív. Tá na cláir seo i bhfeidhm fós tar éis

an choghaidh i Kosovo. Is ball boird í den tSeirbhís

Cúirteanna, Bord Comhairliú Dlíthiúil agus is

cathaoirleach í ar an ngníomhaireacht Aothú

Toirchis agus ar an gComhairle Ealaíon. Bhí sí ina

ball de go leor Páirtithe Oibre Rialtais agus Coistí

Stiúrtha agus ina ball bunaithe d’ UNIFEM. Bhí sí

ina cónaí, thar thréimhse de chúig bliana déag, sa

Spáinn, sa Fhrainc, sa Bheilg, sa RA, sna Bahámaí

agus sa Téalainn. Bhain sí M.Phil i staidéir Inscne

amach le déanaí ó Choláiste na Trionóide, BÁC.

COLLINS, Martin
Is Stiúrthóir Cúnta é Martin Collins ar Ionad

Pavee Point an Lucht Siúil. Tá taithí fhorleathan

aguisín 1
BEATHÁISNÉISÍ BHAILL AN CHOIMISIÚIN
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aige in obair phobail leis an Lucht Siúil le 17 bliain

anuas. Is iarbhall é de Tascfhórsa an Rialtais ar an

Lucht Siúil a bhreathnaítear air mar bhunchloch

maidir le hanailís agus creatlach nua a chur ar fáil

do ghníomhú ar fhadhbanna a bhíonn ag an Lucht

Siúil. Bhí sé ina bhall de Choiste Monatóireachta

a bunaíodh chun monatóireacht a dhéanamh ar

chur i bhfeidhm Tuairisc an Tascfhórsa 1995. Is

ball bunaithe é freisin de Ghluaiseacht Lucht Siúil

na hÉireann ina bhfuil ballraíocht de thar 80 grúpa

Lucht Siúil. Tá sé rannpháirteach, tríd a chuid

oibre le Pavee Point, le traenáil frithchiníochas a

sholáthar do réimse leathan gairmeanna lena n-

áirítear na Gardaí, na múinteoirí agus oibrithe

sóisialacha. Bhí sé rannpháirteach go gníomhach

freisin san fheachtas do theacht isteach

reachtaíocht fhrithleatrom, an tAcht um Stádas

Cothrom agus an tAcht um Fhostaíocht

Chothrom a thug deis leighis don Lucht Siúil don

chéad uair riamh maidir le leatrom mídhleathach.

DALY, Robert
Is saineolaí é an tOllamh Daly maidir le Míordú

Strus Iar-coscrach, maidir le tionchar síciatrach

ceistiúcháin agus ciaptha agus maidir le gnéithe

leighis cearta daonna go ginearálta. Rinne sé

ionadaíocht roimhe seo do Rialtas na hÉireann

chuig Coimisiún na hEorpa um Chearta Daonna

sa chás ciaptha in aghaidh an RA, bhí sé ina bhall

de Bhord Comhairle Leighis Amnesty

International a bhain amach duais shíochána na

hEorpa, thug sé comhairle d’Aontas Saoirsí

Sibhialta Mheiriceá agus bhí sé ag obair do

dhaoine a bhí gortaithe de bharr mhíúsáide i Stáit

Mheiriceánacha Theas agus Cogaidh na mBalcán.

Rinne sé luacháil ar chláir de chuid Choimisiún na

hEorpa agus Comhairle na hEorpa i go leor

codanna den domhain. Bhí sé ina thraenálaí

freisin don Choiste um Chosc Ciaptha, d’oibrithe

cearta daonna i gcoimhlint Kosovo ‘srl. Bhí sé ina

fhinné saineolach ar go leor cásanna bainteach le

cearta daonna ar dhá thaobh na teorann agus sa

RA. Tá sé ar Choiste Cumann Síciatrach

Domhanda faoi láthair ag plé le líomhaintí

míúsáide agus mar Chathaoirleach Rannóg na

hÉireann do Choláiste Ríoga na Síciatraithe. Thug

sé comhairle don Aire Sláinte faoi athruithe sa Dlí

Sláinte Meabhraí. Bhí sé ina Deán Leighis agus

ceannaire ar Roinn Síciatrach i gColáiste na

hOllscoile, Corcaigh, Stiúrthóir Clinice i mBord

Sláinte an Deiscirt agus mar bhall den

Chomhairle um Thaighde Leighis.

EGAN, Suzanne
Tá Suzanne Egan ina léachtóir i nDlí Cearta

Daonna Idirnáisiúnta agus Eorpach i nDámh an

Dlí i gColáiste na hOllscoile, BÁC ó 1992 i leith.

Is abhcóide cáilithe í agus tá céim mháistreachta i

nDlí aici ó Scoil Dlí, Osgoode Hall i Toronto. Bhí

sí ina Maor Dlíthiúil ar ionad neamhspleách

taighde ar dhlí agus polasaí teifigh i gCeanada

(1989 – 1991) agus Cúntóir Taighde ag Coimisiún

um Leasú Dlí in Éirinn sula raibh sí ina léachtóir i

gColáiste na hOllscoile, BÁC. Is ball bunaithe í de

Ghrúpa Polasaí um Chosaint Teifeach in Éirinn,

grúpa neamhspleách dlíodóirí, lucht acadúil agus

daoine eile atá ag obair i réimse dlí agus polasaí

teifeach. Is iarbhall í freisin den Choiste

Feidhmeannach de Chomhairle Teifeach na

hÉireann. D’fhoilsigh sí go leor bainteach le

réimse na gcearta daonna, maidir le dlí agus

polasaí teifeach ach go háirithe.

FARRELL, Michael
Bhí baint mhór ag Michael Farrell i ngluaiseacht

na gCearta Daonna i dTuaisceart na hÉireann
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sna 60dí agus bhí sé i mbun feachtais faoi go leor

cearta sibhialta agus Cearta Daonna le tríocha

bliain anuas. Bhí sé rannpháirteach i bhfeachtais

do Sheisear Birmingham agus daoine eile a

d’fhulaing de bharr mí-riaradh dlí sna 80dí agus

i bhfeachtas in aghaidh chinsireacht pholaitiúil

faoi Alt 31 den Acht Craoltóireachta. Bhí sé ina

Leaschathaoirleach agus ansin ina

chomhchathaoirleach ar Chomhairle na

hÉireann do Shaoirsí Sibhialta don chuid is mó

de na 90dí agus bhí sé rannpháirteach i

bhfeachtais maidir le cearta daoine aeracha,

colscaradh, dlíthe cothromais, cearta teifeach, in

aghaidh ciníochais, agus maidir le háireamh

Coinbhinsiún na hEorpa ar Chearta Daonna i

ndlí na hÉireann.Tá M.Sc i bPolaitíocht aige agus

bhí sé ina iriseoir agus ina údar. Is dlíodóir anois

é agus bhí sé rannpháirteach i gcásanna a tugadh

chuig Cúirt Eorpach na gCearta Daonna agus

eagraíochtaí idirnáisiúnta eile. Rugadh agus

tógadh i gCo. Dhoire é, mhair sé i mBéal Feirste

ar feadh 20 bliain sula bhog sé go BÁC áit ina

bhfuil sé ina chónaí anois.

HARDING CLARK, Maureen 
Cháiligh Maureen Harding Clark ina habhcóide i

mBÁC i 1975 tar éis di oideachas ollscoile a

bhaint amach i Lyons, OBÁC, Coláiste na

Tríonóide agus Óstaí an Rí. Chuaigh sí i mbun a

ceird ar Chuaird an OirDheiscirt ar dtús agus

ansin ina hAbhcóide Sinsearach i mBÁC ó 

1991 i leith. Bhí cleachtadh cuimsitheach dlí

bunaithe aici le saineolas sa Dlí Coiriúil agus

Neamart Leighis Ghníomhaigh sí ar son 

chlanna an mharbhánaigh ag go leor binsí

fiosrúcháin agus ghníomhaigh sí ar son an

Rialtais i go leor cásanna páistí le riachtanais

speisialta.

Bhí sí ar Chomhairle an Bharra agus í mar

Abhcóide Sinsearach. Ba í ceann de na Céad

Breithimh ad Litem ag an bhFiosrúchán

Idirnáisiúnta Coiriúil ar son an IarIúgosláv sa

Hague. Toghadh í agus í mar Bhreitheamh de

chuid an ICTY mar Bhreitheamh den Chúirt

Idirnáisiúnta Coiriúil agus ghlac sí leis an mionn ar

Márta 11 2003. Ceapadh í chun freastal mar

Bhreitheamh Trialach agus glacfaidh sí leis na

dualgais seo nuair a bheas an chéad cás tar éis na

céimeanna réamhthrialach agus achomhairc a

chur i gcrích. I gcoitinne le Breithimh Thrialacha

eile an ICC níl a post lán-aimseartha tosaithe aici

fós agus tá sí rannpháirteach i rialacha nua

cleachtais a athbhreithniú agus a scríobh don

Chúirt.

Bhí Maureen Clark rannpháirteach go forleathan

i gCláracha For-rochtana don Chúirt ó ceapadh í.

Thaistil sí go dtí’n tSíle, SAM, RA agus go leor

príomhchathracha Eorpacha chun ceisteanna ICC

a phlé le breithimh, polaiteoirí, lucht acadúla agus

mic léinn. Tá sí rannpháirteach i bhfiosrúchán

don Roinn Sláinte agus Leanaí faoi láthair. Nuair

a bheas an fiosrúchán críochnaithe tá sí ag súil a

post a thosnú leis an gCúirt Choiriúil

Idirnáisiúnta a phléann le coireanna cogaidh,

cinedhíothú agus coireanna in aghaidh

daonnachta.

KELLY, Nuala
D’oibrigh Nuala Kelly ag leibhéal náisiúnta agus

idirnáisiúnta chun meas agus cur i bhfeidhm

cearta daonna a chinntiú do imirceoirí

Éireannacha agus príosúnaithe thar lear.

Chabhraigh sí chun comhordú a dhéanamh ar

fheachtais chun cearta Seisear Birmingham,

Ceathrar Guildford, Clann Mhaguidhir, agus
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daoine eile a sáraíodh ar a gcearta, a cheartú agus

chuir sí cás seirbhíse le chéile do chuile

phríosúnach thar lear.

Leanann sí ag obair ar thograí bainteach le

príosúnaithe mar shampla Expac agus an

tIontaobhas Oideachasúil, eagras trasteorann a

dháileann deontais do hiarphríosúnaithe maidir le

hoideachas agus traenáil. Bíonn sí i mbun obair

thaighde agus chomhairlithe freisin ag díriú ar

cheisteanna príosúin, imirce agus polasaí

sóisialach.

Bhí sí rannpháirteach san Fhóram do Shíocháin

agus Athmhuintearas agus ina ball den Fhóram

Comhairlithe do Chlár Síochána an AE. Bhí sí ina

ball freisin de Ghrúpa Oibre Cearta Daonna  do

Chirt agus Síocháin agus ina ball den bhord den

Ionad Taighde agus Leatrom atá bunaithe i mBéal

Feirste.

Fuair sí a cuid oideachais in Ollscoil na Banríona,

Béal Feirste, tá MSSc i Socheolaíocht aici agus

rinne sí traenáil abhcóideachta cearta daonna

idirnáisiúnta in Ollscoil Columbia i Nua Eabhrac.

Bhí sí ag múineadh ar chúrsaí cearta daonna agus

oideachas aosach agus rannpháirteach i

bhfeachtais faoi chearta ban agus pobail.

LIDDY, Jane
Rugadh Jane Flood Liddy, i mBÁC agus cháiligh sí

ina habhcóide i 1972, bhain sí amach Dioplóma sa

Dlí Eorpach i 1974, ba í an ball Éireannach

deireanach ar Choimisiún Eorpach na gCearta

Daonna (1987-1999). Tá dlínse ag an eagras

neamhspleách seo i thart fá 40 tír. Is iar-

uachtarán í ar a gcéad seomra. Bhí diúltiú roinnt

cásanna, go minic tar éis imeachtaí trodach, lena

n-áirítear imeachtaí béil, cinnidh nach raibh faoi

réir achomharc agus freisin ag meá fiúntas

cásanna eile trí fhiosrúcháin, m.sh. sa Turc roimh

an breithiúnas deireadh ó Chúirt na gCearta

Daonna i Strasbourg. D’éirigh sí as an Stát

Seirbhís i 1987 chun an post seo a thógáil.

Roimhe sin bhí sí ina Comhairleoir Cúnta Dlí sa

Roinn Gnóthaí Eachtracha, i measc na ndualgas a

bhí aici bhí comhairle a thabhairt faoi gach gné de

dhlí Cearta Daonna Idirnáisiúnta. Tá go leor

foilsithe aici agus thug sí cainteanna faoi

cheisteanna Cearta Daonna in Éirinn agus thar

lear ó 1984 i leith.

McGRORY, Clodach
Rugadh Clodach McGrory i mBéal Feirste. Bhain

sí céim i nGaeilge amach i gColáiste na Tríonóide,

BÁC, i 1986 agus teastas i staidéir dhlí ghairmiúla

agus LLM i gCearta Daonna agus Dlí Éigeandála ó

Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

Bhí sí ag obair ina habhcóide i dTuaisceart na

hÉireann agus ina dhiaidh sin in Ionad Dlí

Thuaisceart na hÉireann. Bhí sí ina ball

gníomhach den ENR bunaithe i mBéal Feirste, an

Coiste um Riarachán Cirt.

I 1997, ceapadh í chuig an gCoiste Caighdeánach

Comhairlithe um Chearta Daonna i dTuaisceart

na hÉireann. Tar éis Chomhaontas Aoine an

Chéasta ceapadh í ina Coimisinéir Athbhreithniú

Pionóis. Bhí freagracht aici sa phost seo do

shaorú phríosúnaithe faoin reachtaíocht

éigeandála i dTuaisceart na hÉireann. Tá

ceapachán páirt-aimseartha dlíthiúil aici mar

Chathaoirleach ar Bhinsí Fiosrúcháin faoi

Shlándáil Shóisialach ó Bhealtaine 2002. Ceapadh

í chuig Coimisiún Athbhreithniú Pionós Saoil,



An Coimisiún um Chearta Duine Tuairisc Bhliantúil 2004 47

eagras neamhspleách a dhéanann cinnidh maidir

le saorú príosúnaithe saoil, a cuireadh i bpríosún

faoi reachtaíocht nach reachtaíocht éigeandála i

dTuaisceart na hÉireann é, i Iúil 2002.

Ní AOLÁIN, Fionnuala
Is Ollamh Dlí in Institiúid Idirthréimhsiúil Ollscoil

Uladh agus Ollamh Cuartaíochta chuig Scoil Dlí

Ollscoil Minnesota í an tOllamh Fionnuala Ní

Aoláin. Bhí sí roimhe seo ina Scoláire

Cuartaíochta chuig Scoil Dlí Harvard  (93-94);

Comhpháirtí i nDlí i Scoil Dlí  Columbia  (94-96);

Ollamh Cuartaíochta i Scoil Ghnóthaí

Idirnáisiúnta agus Poiblí in Ollscoil Columbia (96-

00); Ollamh Cúnta Dlí in Ollscoil Eabhrách (97-

99) agus Comhpháirtí Cuartaíochta in Ollscoil

Princeton (01-02). Luíonn a cuid spéiseanna

teagaisc agus taighde i réimsí dlí idirnáisiúnta agus

dlí cearta daonna idirnáisiúnta.Tá go leor foilsithe

aici i réimse cumhachtanna éigeandála, rialachán

coimhlinte, agus foiréigean bunaithe ar ghnéas in

am cogaidh. Is ball tofa í de Choiste

Feidhmiúchán don Choiste ar Riarachán Cirt atá

bunaithe i mBéal Feirste agus is ball freisin í de

Chomhairle na hÉireann do Shaoirsí Sibhialta. Ba

ionadaí í roimhe seo don Ionchúisitheoir ag Binse

Fiosrúcháin Coiriúil Idirnáisiúnta don Iar-Iúgslaív

ag trialacha coireanna cogaidh baile i mBosnia

(96-97). Cheap Rannóg na NA maidir le chur

chun cinn Ban í mar Shaineolaí Speisialta chun

cothromas inscne a chur chun cinn in am

coimhlinte agus síochána. Is cainteoir dúchais

Gaeilge í.

O’HIGGINS,Tom
Is cuntasóir cairte é Tom O’Higgins agus céim

eacnamaíochta agus staire aige ó Choláiste na

hOllscoile BÁC agus i mbainistíocht Acmhainní

daonna ó Scoil Ghnó Sheffield. Is iarUachtarán é

ar Insitiúid na gCuntasóirí Cairte, agus ball den

Institiúid Pearsanra agus Forbartha agus Instiúid

Cánach.

Ba pháirtí é i PricewaterhouseCoopers ó 1969

go 2000 áit a raibh sé ina phríomhpháirtí iniúchta

agus Ceannaire Acmhainní Daonna. Leanann sé

ag cabhrú le heagraíochtaí maidir le hearcaíocht

agus acmhainní daonna agus is ball é de bhoird

roghnaithe do Choimisiún na Stát Seirbhíse agus

do eagrais eile. Is speisialtóir é maidir le rialadh

corparáideach, is Cathaoirleach é ar Ospidéal na

mBan sa Choombe, agus bhí sé ina

Chathaoirleach agus ina bhall de Bhord Concern

ar fud an domhain. Is cathaoirleach é agus ball de

choistí iniúchta de go leor eagrais Stáit agus leath-

stáit. Is ball freisin é den Pháirtíocht um Athrú,

traenáil feidhmeannach, agus eagraíocht

monatóireachta agus is stiúrthóir é de go leor

comhlachtaí príomháideacha.

QUINN, Gerard 
Is Ollamh le Dlí in ONÉ Gaillimh é Gerard

Quinn. Cháiligh sé ina abhcóide i Samhain 1983,

tá dochtúireacht aige in Eolaíocht Dlínsíochta ó

Harvard. (S.J.D.). Bhí sé ina Stiúrthóir Taighde ar

Choimisiún Leasú Dlí agus bhí sé i mbun

fhoireann thaighde dhlí an Choimisiúin maidir le

Stádas Daoine le Míchumas. D’oibrigh sé le

Coimisiún na hEorpa maidir le ceisteanna cearta

daonna ginearálta chomh maith le hionstraim

polasaí AE a ullmhú i réimse cearta míchumais. Is

stiúrthóir é ar Líonra AE de Dhlíodóirí Leatrom

Míchumais. Is ball é den choiste Eorpach um

Chearta Sóisialacha (Comhairle na hEorpa). Is

ball é de bhoird chomhairle thaighde Líonra

Mharthanóirí Mianach Talún (Washington DC),
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Clár Monatóireacht Fundúireacht Soros an AE

maidir le baillstáit nua faoi míchumas (Budapest),

AHEAD (Cumann um Rochtain Ardoideachais

agus Míchumais) BÁC agus Páistí na hEorpa, Ár

gCúram (An Bhruiséil). Is ball é de ghrúpa Oibre

na NA a tháinig le chéile chun conradh a

dhréachtú maidir le cearta daoine le míchumas.

Tá go leor foilsithe aige faoi chearta

eacnamaíochta, sóisialacha agus cultúrtha, faoi

chearta daoine le míchumas agus faoin AE agus

Cearta Daonna.

TAYLOR, Mervyn
Is iar-Aire Comhionannas agus Athchóirithe Dlí é

Mervyn Taylor agus bhí sé ina Theachta Dála ar

feadh níos mó ná 16 bliain. Bhí sé ina Leas Fuipe

Rialtais ó 1982 go 1987. Bhí sé ina urlabhraí agus

é sa fhreasúra ar go leor réimsí ina measc,

Oideachas, Cearta, Airgeadas, agus Seirbhís

Phoiblí, Tionsclaíocht agus Tráchtáil agus

Cothromas Fostaíochta agus Leasú Dlí. Is

dlíodóir é le 40 bliain anuas ach amháin ar feadh

a thréimhse aireachta. Is iarbhall é de Choiste

Monatóireachta na hEorpa ar Chiníochas agus

Seineafóibe.

ZAPPONE, Katherine
Is fealsúnaí, oideachasóir agus comhairleoir

neamhspleách taighde um pholasaí poiblí í

Katherine Zappone. Bhí sí rannpháirteach mar

Príomhfheidhmeannach de Chomhairle Náisiúnta

na mBan in Éirinn ar go leor coistí agus grúpaí

oibre ag leibhéal náisiúnta, Eorpach agus

idirnáisiúnta chun cearta eacnamaíochta agus

sóisialacha ban agus cothromas inscne a chur

chun cinn. Is iarbhall í de Chomhairle Náisiúnta

Eacnamaíochta agus Sóisialach na hÉireann agus

bhí sí i mbun go leor tograí taighde náisiúnta faoi

pholasaí poiblí agus cothromas inscne agus

cothromas in oideachas páistí. Is

comhbhunaitheoir agus Cathaoirleach ar Cosán í,

eagraíocht mhór phobail i dTeamhlacht Theas i

mBÁC atá dírithe chun deireadh a chur leis an

mbochtanas tríd oideachas. Chaith sí deich

mbliana i mbun léachtóireachta i gColáiste na

Tríonóide, BÁC in eitic agus i gCearta Daonna

agus bhí sí ag léachtóireacht i gCeanada, san

Astráil, san Eoraip, sna SAM agus ar fud na

hÉireann. D’fhoilsigh sí go leor faoi feimeanachas,

eitic, ceisteanna cothromais agus oideachas, bíonn

sí i mbun taighde, i mbun comhairlithe agus

teagaisc. I measc a cuid saothair is déanaí tá: Ag

mapáil Clár na Cothromaíochta: Creatlach

comhtháite do straitéis chothromaíochta in

Éirinn thuaidh agus Theas (2001) agus Ath-

smaoineamh ar an bhféiniúlacht: Dúshlán na

héagsúlachta (2003). Tá PhD in Oideachas agus

Creideamh aici ó Choláiste Boston.
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COISTE RIARACHÁN CIRT 

Baill 

Maurice Manning (Tionólaí)

William Binchy

Michael Farrell

Maureen Harding Clark

Nuala Kelly

Fionnuala Ní Aoláin

Téarmaí Tagartha

1. Cuspóirí Choimisiún um Chearta Daonna a

chur chun cinn sa Phríomhréimse

Riarachán Cirt, lena n-áiritear ceisteanna

faoi dhlíthe éigeandála.

2. Tosaíochtaí a aithint agus straitéis a

fhorbairt maidir le príomhréimse Riarachán

Cirt faoi mar atá leagtha amach sa Phlean

Straitéiseach 2003-2006.

3. Scrúdú a dhéanamh faoi chonas ar cheart

don Choimisiúin plé leis na hAchtanna

maidir le Coireanna in Aghaidh an Stáit,

1939-1989.

COISTE AD HOC FAOI IARRATAS
AMICUS CURIAE 
(29 Eanáir – 29 Aibreán 2004)

Baill

Jane Liddy (Tionólaí)

William Binchy

Gerard Quinn

Mervyn Taylor

Téarmaí Tagartha

Maidir le hiarratas ó chomhlacht dlíodóirí,

meastachán a dhéanamh an bhfuil cás mór ann ar

ghá dul i gcomhairle le hAbhcóide chun iarratas a

dhéanamh faoi alt  8(h) d’Acht Choimisiún um

aguisín 2
TÉARMAÍ TAGARTHA AGUS BALLRAÍOCHT CHOISTÍ AN CHOIMISIÚIN

Chearta Daonna, 2000 chuig an gCúirt

Uachtarach (i bhfoirm Achomharc ón gCuirt

Coiriúil) chun saoirse a fháil teacht as a comhair

mar  amicus curiae, agus  an meastachán seo a

chur laistigh de chomhthéacs cur chuige iomlán

iarratas dá leithéid.

COISTE AD HOC FAOI  “LÁ AMUIGH” 
(Bunaithe ag an 41ú gnáthchruinniú de chuid an

Choimisiúin ar 30 Meán Fómhair 2004)

Baill

Maurice Manning (Tionólaí)

Katherine Zappone

Clodach McGrory

Alpha Connelly

Téarmaí Tagartha 

Scrúdú a dhéanamh ar struchtúr “Lá Amuigh”

agus Clár a mholadh d’ Imeachtaí Iomlánacha.

COISTE OBAIR CHÁIS
Baill 

Maurice Manning (Tionólaí)

Clodach McGrory (a chuaigh ar shaoire

mháithreachais i lár na bliana)

Robert Daly

Nuala Kelly

Fionnuala Ní Aoláin (a chuaigh ar shaoire

mháithreachais i mí na Nollag)

Mervyn Taylor

Téarmaí Tagartha

1. Imeachtaí a bhunú maidir le cur i bhfeidhm

feidhmeanna an Choimisiúin faoi ailt 8(f),

(h), (j) agus (k), 9, 10 agus 11 d’Acht an

Choimisiúin um Chearta Daonna  2000.

2. Cinnidh a ghlacadh ar son an Choimisiúin,

ar mholadh Oibrí Cáis Sinsearach nó an
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Phríomhfheidhmeannaigh, maidir le cur i

bhfeidhm na gcritéar atá sonraithe i

ndoiciméad, Critéir maidir le plé le héilimh

faoi Ailt 9(1)(b) agus 10 d’Acht an Choimisiún

um Chearta Daonna, 2000, le heisceachtaí

áirithe, atá leagtha amach san Aguisín iniata

leis seo, a bheas tagairt déanta dóibh chun

go ndéanfadh an Coimisiún cinneadh nuair

atá siad ina suí i seisiún iomlánach.

3. Forbairt a dhéanamh, faoi réir stiúr an

Choimisiúin, ar pholasaí agus straitéis an

Choimisiúin maidir le hobair cháis.

4. Macnamh a dhéanamh ar mholtaí eile ón

Oibrí Cáis Sinsearach agus an

Príomhfheidhmeannach maidir leis na

feidhmeanna atá curtha i bhfeidhm ag an

gCoimisiún faoi ailt 8(f), (h), (j) agus (k), 9,

10 agus 11 d’Acht an Choimisiún um

Chearta Daonna, 2000, agus tuairisciú a

dhéanamh fúthu chuig an gCoimisiún ina

suí i seisiún  iomlánach.

5. Ar feitheamh tuilleadh macnaimh ón

gCoimisiún, i gcásanna éigeandála*:

(i) cinnidh a thógáil ar son an

Choimisiúin ar cheart iarratas a chur,

faoi réir alt 8(h) den Acht, chuig an

Ardchúirt nó an Chúirt Uachtarach

chun saoirse a fháil a bheith mar

amicus curiae agus an t-iarratas seo a

dhéanamh agus a bheith mar amicus

curiae faoi mar is cuí.

(ii) cinnidh a thógáil ar son an

Choimisiúin faoi ar cheart imeachtaí

cúirte a thionscnú maidir le leigheas

do chearta daonna, faoi réir ailt 8(k)

agus 11 den Acht agus imeachtaí a

thionscnú faoi mar is cuí.

* Is cásanna éigeandála na cásanna práinneacha

agus dianchásanna sin a bhfuil, i dtuairim Thionólaí

an Choiste Obair Cháis, macnamh riachtanach

orthu roimh an chéad ghnáth chruinniú eile de

chuid  an Choimisiúin (agus nach bhfuil sé indéanta

Cruinniú Urghnáthach a ghlao) agus atá bainteach

le feidhmeanna an Choimisiúin faoi alt 8(h) den

Acht (iarratas agus láithreacht amicus curiae), nó

ailt 8(k) agus 11 den Acht (imeachtaí a thionscnú

atá ag éileamh leigheas de chineál dearbhaithe nó

eile) 

Samplaí de chás éigeandála nó abair dá

bhfaighfeadh an Coimisiún éileamh bainteach le

himeachtaí cúirt uachtarach atá le tarlú; éileamh

don Choimisiún a bheith mar amicus curiae sna

himeachtaí, nó má fhaigheann an Coimisiún

éileamh maidir le leigheas práinneach orduithe ó

dhuine nó aicme daoine bainteach lena c(h)earta

daonna nó a gcearta daonna. Níl cás ina raibh

moill ar an duine (nó a ionadaí) éileamh a

dhéanamh chuig an gCoimisiún san áireamh le cás

éigeandála.

Aguisín leis na Téarmaí Tagartha

Cásanna alt 9(1)(b) agus alt 10 atá le coinneáil

siar chuig Imeachtaí Iomlánacha le haghaidh

cinnidh.

Áit a mheasann an Coiste Obair Cháis, tar éis

réamhchostáil an fhiosrúcháin mholta a chur san

áireamh faoi alt 9(1)(b) den Acht nó ‘cúnamh’

molta  faoi alt 10 den Acht, go bhfuil costas

measta níos mó ná €10,000, cuirfidh siad an cás

faoi bhráid an Choimisiúin ina suí i ag imeachtaí

iomlánacha, chun cinneadh a aimsiú.
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Téarmaí Tagartha Athbhreithnithe

(glactha i seisiún iomlánach 29 Iúil 2004)

1. Imeachtaí a bhunú maidir le cur i

bhfeidhm feidhmeanna an Choimisiúin faoi

ailt 8(f), (h), (j) agus (k), 9, 10 agus 11

d’Acht an Choimisiún um Chearta

Daonna  2000 (an tAcht), faoi réir

fhormheas i seisiún iomlánach;

2. Cinnidh a ghlacadh ar son an Choimisiúin,

ar mholadh Oibrí Cáis Sinsearach nó an

Phríomhfheidhmeannaigh, maidir le cur i

bhfeidhm na fheidhmeanna an Choimisiúin

faoi ailt 8(f) (maidir le halt 9(1)(a)), 8(h)

agus (k) an Achta agus tuairisciú chuig an

gCoimisiún faoi i seisiún iomlánach;

3. Macnamh a dhéanamh ar ábhar curtha

faoina mbráid ag an bPríomh-

fheidhmeannach faoi ailt 9(1)(b) or 10 an

Achta agus moladh a dhéanamh faoi chuig

an Príomhfheidhmeannach nó an t-ábhar a

chur faoi bhráid an tseisiúin iomlánaigh dá

dtuairimí;

4. Forbairt a dhéanamh faoi réir striúr an

Choimisiúin agus faoi réir ionadaíocht aon

fheidhm chuig an bPríomhfheidh-

meannach, ar pholasaí agus straitéis an

Choimisiúin maidir le hobair cháis agus

moltaí a dhéanamh chuig an gCoimisiún i

seisiún iomlánach;

5. Macnamh a dhéanamh ar éilimh ó dhaoine

aonair nó moltaí ón bPríomhfheidh-

meannach, bainteach le Treoirlínte Amicus

Curiae an Choimisiúin, go ndéanfadh an

Coimisiún, faoi réir alt 8(h) den Acht,

iarratas chuig an Ardchúirt nó an Chúirt

Uachtarach chun saoirse a fháil a bheith sa

chúirt chuí mar  amicus curiae in imeachtaí

os comhair na cúirte cuí bainteach le nó

mar lena n-áirítear cearta daonna aon

duine agus moltaí a chur faoi bhráid an

Choimisiúin faoi i seisiún iomlánach;

6. Macnamh a dhéanamh ar éilimh ó dhaoine

aonair nó moltaí ón bPríomh-

fheidhmeannach go gcuirfeadh an

Coimisiún tús le himeachtaí cúirte chun

faoiseamh a bhaint amach maidir le ceist

chearta daonna, faoi réir ailt 8(k) agus 11

den Acht agus moltaí a chur faoi bhráid an

Choimisiúin faoi i seisiún iomlánach.

COISTE MÍCHUMAIS
(Bunaithe ag an  39ú gnáthchruinniú de chuid an

Choimisiúin ar an 24ú Meitheamh 2004)

Baill

Gerard Quinn (Tionólaí)

Maurice Manning

Katherine Zappone

William Binchy

Téarmaí Tagartha 

Macnamh a dhéanamh ar mholtaí agus moltaí a

chur faoi bhráid an tseisiúin iomlánaigh maidir le

cur chun cinn agus cosaint chearta daoine le

míchumas.

COISTE CEARTA EACNAMAÍOCHTA,
SÓISIALACHA AGUS CULTÚRTHA
Baill

Katherine Zappone (Tionólaí)

William Binchy

Martin Collins

Suzanne Egan

Nuala Kelly 

Gerard Quinn
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Téarmaí Tagartha 

1. Polasaí an Choimisiúin a chur i gcrích

maidir le cosaint agus baint amach forásach

ar chearta eacnamaíochta, sóisialacha agus

cultúrtha faoi mar atá leagtha amach i

bPlean Straitéiseach an Choimisiúin agus

chun obair nuair is féidir i gcomhair le

heagrais reachtúla agus eagrais eile sa

réimse seo.

2. Moltaí a chur faoi bhráid an Choimisiúin

maidir le forbairt pholasaí, agus moltaí

maidir le taighde a chur faoi bhráid Choiste

Taighde an Choimisiúin.

3. Ról a chomhlíonadh maidir le cur chun cinn

tuisceana agus feasachta faoin gcineál

cearta eacnamaíochta, sóisialacha agus

cultúrtha, agus díriú ar mhodhanna

oiriúnacha chun éifeacht phraiticiúil a

thabhairt dóibh.

4. Na gnéithe sin den dlí baile, polasaí agus

cleachtadh le hiombualadh ar mhíreanna

bochtanais agus laghdú bochtanais a

choinneáil faoi athbhreithniú.

COISTE AIRGEADAIS AGUS INIÚCHTA
Baill

Tom O’Higgins (Tionólaí)

Maurice Manning

Mervyn Taylor

Alpha Connelly

Téarmaí Tagartha

Comhairle a thabhairt don Choimisiún agus 

don Phríomhfheidhmeannach ar gach ceist

bainteach le caiteachas agus buiséad an

Choimisiúin agus coinneáil agus iniúchadh

cuntais an Choimisiúin.

COISTE INSCNE AGUS CEARTA BAN
(Athainmnithe COISTE INSCNE AGUS

COTHROMAÍOCHTA ag an  49ú gnáthchruinniú

de chuid an Choimisiúin ar an 16Nollaig 2004)

Baill 

Katherine Zappone (Tionólaí)

Olive Braiden

Suzanne Egan (formheasta ag seisiún

iomlánach ar an 29ú Aibreán 2004)

Maurice Manning

Téarmaí Tagartha 

1. Dearcadh bunaithe ar chearta a chinntiú

maidir le cur i bhfeidhm tiomantais an

Rialtais chun deireadh a chur le leatrom in

aghaidh ban.

2. Polasaí an Choimisiúin maidir le cur in

aghaidh leatrom in aghaidh ban agus cur

chun cinn cothromaíocht ban a chur i

bhfeidhm, ag obair i gcomhair le grúpaí ban

faoi mar is féidir.

3. Monatóireacht a dhéanamh agus cur le

scáth-thuairisc an Choimisiúin do Choiste

NA maidir leis an gCoinbhinsiún chun

deireadh a chur le leatrom in aghaidh ban,

faoi dhul chun cinn an Rialtais.

4. Bainteach leis seo tá :

5. Réimse áiteamh an Choimisiúin a aithint.

6. Réimsí tosaíochta idirghabháil an

Choimisiúin a aithint.

7. Réimsí taighde agus bailiúchán fianaise chun

bunús a sholáthar do thuairimí faoi

thuairisc an Rialtais a aithint.

8. Caidreamh a bhunú le togra cearta daonna

ban (togra ag comhordú scáth-thuairisc

ENR).

9. Breathnú ar fhéidearthacht cuireadh a
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thabhairt do shaineolaithe seachtracha chun

obair leis an gCoimisiún.

10. Cruinniú a bheith ag Coiste NA faoi áiteamh

an Choimisiúin.

11. Moltaí a chur faoi bhráid an Choimisiúin

maidir le taighde bainteach le, agus

d’fhorbairtí polasaí an Choimisiúin  faoi

chearta inscne agus ban.

COISTE CINÍOCHAIS
Baill

Michael Farrell (Tionólaí)

Fionnuala Ní Aoláin

Martin Collins

Nuala Kelly

Maurice Manning

Tom O’Higgins

Téarmaí Tagartha

1. Cuirfidh siad polasaí HRC in aghaidh an

chiníochais i bhfeidhm agus tacaíocht do

idirchultúrthas faoi mar atá leagtha amach i

bPlean Straitéiseach an Choimisiúin agus

áiteamh chuig Grúpa Stiúrtha faoi Phlean

Gníomhaíocht Náisiúnta in Aghaidh

Ciníochais (NAPAR), beidh siad ag obair

nuair is féidir i gcomhair le heagrais reachtúla

eile agus eagrais eile sa réimse agus eagrais

atá ag déanamh ionadaíochta do ghrúpaí

eitneacha mionlaigh.

2. Cuirfidh siad moltaí faoi bhráid an

Choimisiúin maidir le forbairt ar a bpolasaí

ciníochais agus idirchultúrthais.

3. Leanfar ag obair le heagrais reachtúla agus

eagrais nach eagrais reachtúla iad maidir le

forbairt agus cur i bhfeidhm NAPAR. Beidh

áiteamh an Choimisiúin chuig an nGrúpa

Stiúrtha ar NAPAR mar bhunús obair an

Choimisiúin sa réimse seo.

4. Coinneofar ag déanamh athbhreithnithe ar

ghnéithe inimirce agus dlí agus cleachtas

dídeanach le hiombualadh ar ghnéithe

ciníochais agus idirchultúrthais (d’fhéadfadh

an Coiste tús a chur leis an obair seo ach

b’fhéidir de bharr an méid reachtaíochta

agus Gníomhaireachtaí atá bainteach leis go

mbeadh gá le grúpa oibre ar leith chun

taighde a dhéanamh sa réimse seo agus

moltaí a chruthú.) 

5. Ról a bheith acu i bpoiblíocht agus cur chun

cinn caighdeáin chearta daonna idirnáisiúnta

bainteach le ceisteanna maidir le ciníochas

agus modhanna monatóireachta agus cur i

bhfeidhm na gcaighdeán seo, le tagairt

áirithe don Lucht Siúil, dídeanaithe, oibrithe

inimirce, teifigh agus go ginearálta

Éireannaigh le cúlraí éagsúla eitneacha.

6. Beidh siad mar ionadaí an Choimisiúin/

iarrfaidh siad ar chuid dena baill gníomhú

mar ionadaithe de chuid an Choimisiúin ar

Fhochoiste Ciníochas Chomhchoiste an

Choimisiúin agus an NIHRC.

COISTE ÍOCAÍOCHTA
(Bunaithe ag an  38ú gnáthchruinniú de chuid an

Choimisiúin ar an 27 Bealtaine 2004)

Baill

Maurice Manning

Olive Braiden

Tom O’Higgins

Téarmaí Tagartha

Ag leanúint ar ghlacadh an Choimisiúin le scéim

dhuaiseanna bainteach le hobair ag leibhéal Leas-

Rúnaí sa státseirbhís, an scéim a leathnú chuig an

bPríomhfheidhmeannach.
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COISTE TAIGHDE
Baill

Jane Liddy (Tionólaí – go dtí gur éirigh sí

as i  Márta 2004)

Maurice Manning (Tionólaí Pro tem

aontaithe i seisiún iomlánach ar  27

Bealtaine 2004) 

Fionnuala Ní Aoláin (Tionólaí aontaithe i

seisiún iomlánach ar  28ú Deireadh

Fómhair 2004)

William Binchy

Suzanne Egan

Téarmaí Tagartha 

Forbairt a dhéanamh, faoi réir stiúr an

Choimisiúin, ar pholasaí agus straitéis an

Choimisiúin maidir le taighde agus

monatóireacht agus comhordú a dhéanamh ar

ghníomhaíochtaí taighde an Choimisiúin.

COISTE ATHBHREITHNITHE
(Bhí an Coiste seo functus officio ó Deireadh

Fómhair 2004: breathnaigh lth 19 thuas)

Baill

William Binchy (Tionólaí)

Michael Farrell

Tom O’Higgins

Bunthéarmaí Tagartha

• Athbhreithniú a dhéanamh ar chinnidh

dhiúltacha de chuid Choiste Obair Cháis

agus chuige seo:

• Cruinniú a bheith acu, macnamh agus

cinneadh a dhéanamh faoi athbhreithniú

ar chinnidh dhiúltacha atá déanta ag  an

gCoiste Obair Cháis faoi réir  alt 9(1)(b)

nó alt 10 d’Acht an Choimisiún um

Chearta Daonna, 2000, trí thagairt a

dhéanamh ar dhoiciméad an Choimisiúin

“Na Critéir maidir le plé le hÉilimh faoi alt

9(1)(b) agus 10 d’Acht an Choimisiún um

Chearta Daonna, 2000,” áit a éilíonn duine

lena mbaineann an cinneadh diúltach

athbhreithniú dá leithéid.

Téarmaí Tagartha Leasaithe

(formheasta ag an 37ú gnáthchruinniú de chuid an

Choimisiúin ar an 29ú Aibreán 2004)

1. Athbhreithniú a dhéanamh ar chinnidh

dhiúltacha de chuid Choiste Obair Cháis

faoi réir ailt 9(1)(b) nó 10 d’Acht an

Choimisiún um Chearta Daonna, 2000 (an

tAcht) le tagairt chuig doiciméad an

Choimisiúin “Na Critéir maidir le plé le

héilimh faoi alt 9(1)(b) agus 10 d’Acht an

Choimisiún um Chearta Daonna, 2000,”, áit a

éilíonn duine lena mbaineann an cinneadh

diúltach athbhreithniú dá leithéid laistigh de

28 lá ó dháta fógraithe chinnidh dhiúltaigh

Choiste na hOibre Cáis ach amháin má

léirítear toscaí maolaitheacha. Sa chás seo,

is é an Coiste Athbhreithnithe a chinnfidh

céard is tosca maolaitheach ann.

2. Is iad na cúinsí ar a dhéanfar athbhreithniú

ar chinneadh diúltach de chuid an Choiste

Obair Cháis nó éileamh athbhreithnithe le

doiciméad a léiríonn:

• Go bhfuil eolas tábhachtach nua

tagtha chun solais nach bhféadfaí a

bheith ag súil go réasúnach a bheith

curtha ar fáil ag an duine roimh

chinneadh an Choiste Obair Cháis

nó  

• Fianaise go bhfuil an Coiste Obair
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Cháis claonta nó 

• Botún inaitheanta go soiléir fîric nó

dlí de chuid an Choiste Obair Cháis.

3. Déanfaidh an Coiste Athbhreithnithe agus

éilimh athbhreithnithe á macnamh acu:

a) An cinneadh a dhearbhú áit a

aontaítear le cinneadh an Choiste

Obair Cháis agus an fáth leis an

gcinneadh, nó 

b) An cinneadh a dhearbhú áit nach

aontaítear le cinneadh an Choiste

Obair Cháis agus an fáth leis an

gcinneadh 1, nó

c) Gan an cinneadh a dhearbhú ach

moladh a dhéanamh ag an seisiún

iomlánach áit nach n-aontaítear le

cinneadh an Choiste Obair Cháis

agus a meastar go mba cheart don

Choimisiún fiosrúnchán a chur i

bhfeidhm nó ‘cúnamh’ a thabhairt

faoi réir ailt 9(1)(b) nó  10 den Acht,

faoi seach, faoi mar is cuí.

4 Dearbhóidh an Coiste Athbhreithnithe an cinneadh sa chás seo ach beidh cúinse nua leis an gcinneadh.
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AM TÉAMA CAINTEOIRÍ
9.30-11.15r.n Cathaoirleach an tSeisiúin: An Dr Maurice Manning,

Uachtarán, Choimisiún um Chearta Daonna na hÉireann 

Feachtas chun reachtaíocht  Imran Khan, Imran Khan & Partners,

a athrú RA, Dlíodóir i gcás Stephen Laurence

Treoir Chothromaíocht Chine an  Barbara Nolan,Aonad Frith-Leatrom,

Aontais Eorpaigh agus Cinneadh Coimisiún AE

an Chreatlaigh Mholta

Ró-dhaingean le bheith cothrom: Colin Harvey, An tOllamh sa Dlí  

Cothromaíocht, Cearta Daonna agus Bunreachtúil agus Cearta Daonna, Ollscoil Leeds

Bainistiú Inimirce agus Tearmainn

C&F

11.15-11.30r.n Caife & Tae

11.30r.n -1.00i.n Cathaoirleach an tSeisiúin:

Seán Love, Stiúrthóir,Amnesty International (na hÉireann)

Úsáid an Dlí chun athrú Rhon Reynolds, LeasStiúrthóir Iontaobhas 1990
sóisialach a bhaint amach

Cur i bhfeidhm Treoir Chine in Éirinn Tanya Ward, Oifigeach Sinsearach Taighde & Polasaí,
Comhairle na hÉireann do Shaoirsí Sibhialta agus ball 
den Chomhlachas Comhionannais

Taithí Thuaisceart na hÉireann maidir Tansy Hutchinson, Oifigeach Taighde agus  
le hAlt 75 –foráil dualgas reachtúil Forbartha i gComhairle Thuaisceart na hÉireann 

do Mhionlaigh Eitneacha
C&F

1.00 – 2.15i.n Lón

2.00- 3.15i.n Cathaoirleach an tSeisiúin:

Anastasia Crickley, Cathaoirleach, NCCRI

Ag tabhairt freagra éifeachtach Philip Watt, Stiúrthóir NCCRI
ar tharlúintí ciníochais
Píonós do choireanna cruthaithe Sheila Rogers, Coimisiún Chothromaíocht 
ag ciníochas – taithí RA Chiníochas RA
Píonós do choireanna cruthaithe Donncha O’Connell, Dámh an Dlí, ONÉ, Gaillimh
ag ciníochas – taithí in Éirinn

C&F

3.15i.n Conclúid Michael Farrell, Dlíodóir agus Coimisinéir Cearta Daonna.

3.30i.n Dúnadh 

aguisín 3

An Coimisiún um Chearta Daonna agus Amnesty International (na
hÉireann) i gcomhair le Coiste Comhairlithe Náisiúnta maidir le Ciníochas
agus Idirchultúrthas 

Ag dul i ngleic le ciníochas agus ag cur cothromaíocht
chun cinn tríd reachtaíocht 
Dé Sathairn, 27ú Márta 2004. Coláiste na Tríonóide, BÁC.
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aguisín 4

An Coimisiún um Chearta Daonna agus Coiste Comhairlithe Náisiúnta
maidir le Ciníochas agus Idirchultúrthas 

Seimineár Eolais faoi Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir
le deireadh a chur le gach cineál Leatrom Ciníochais
(CERD)
Dé Luain  22 Samhain 2004, Jury’s Inn, Sráid Phairnéil, BÁC 1

AM TÉAMA CAINTEOIRÍ

9.00r.n Clárú

9.30r.n Fáilte An Dr. Maurice Manning, Uachtarán, Choimisiún um

Chearta Daonna na hÉireann

9.40r.n Brollach Anastasia Crickley, Cathaoirleach, NCCRI 

agus Cathaoirleach an tSeimineáir

9.50r.n Rannpháirtíocht Éifeachtach le Natalie Prouvez, Rúnaí Coiste CERD 

Próiseas CERD s

10.20r.n Ag dul i bhfeidhm ar Phróiseas CERD – Martin O’Brien

Taithí Thuaisceart na hÉireann

10.45r.n Caife & Tae

11.15r.n Seisiún C&F Philip Watt, Stiúrthóir, NCCRI agus Cathaoirleach

an tSeisiúin

12.15i.n Conclúid Alpha Connelly, Príomhfheidhmeannach, IHRC 

12.30i.n Dúnadh
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CLÁR:
An tOllamh Robert Daly – chun tús a chur

leis an gclár agus an painéal agus an pobal a

fháiltiú chuig an gcruinniú agus Uachtarán an

Choimisiúin a chur i láthair.

An Dr. Maurice Manning, Cathaoirleach an

Chruinnithe – chun cúlra an Choimisiúin,

cumhachtaí, feidhmeanna agus an Plean

Straitéiseach a léiriú.

An tUasal Michael Farrell – chun obair  IRHC

go dtí seo maidir le ciníochas agus pleananna don

todhchaí a chur i láthair.

Cúigear le freagairt ón bPainéal  – 

Chrissie Sullivan, Togra Infheictheacht

Lucht Siúil 

Lóistín Lucht Siúil agus úsáid Reachtaíocht

Fhrith-Fhoghla;

Vitalliy Makhnanov, NASC agus

Comhtháthú na hÉireann 

Ag aibhsiú easpa cinnireachta agus cásanna

ciníochais bainteach le polaiteoirí agus na

meáin;

Mariam Olusoji, comhChathaoirleach

NASC

Na bacanna, bainteach le himeachtaí go

minic, atá os comhair dídeanaithe go

aguisín 5

An Coimisiún um Chearta Daonna 
Cruinniú Comhairlithe Pobail i gCorcaigh 

Óstán Jury’s, Bóthar an Iarthair, Corcaigh 
ar Deárdaoin, 18ú Samhain, 2004 @ 6.30 i.n.

háirithe maidir le soláthar díreach, ceart

chun oibre agus oideachais;

Siobhán Mullally, Dámh an Dlí, COC

An creatlach ginearálta reachtaíochta chun

dul i ngleic le ciníochas agus tagairt don

trasnú idir inscne agus ciníochas;

Piaras Mac Éinri, Ionad Staidéir Inimirce,

COC 

Oscailte d’Fhóram Poiblí agus C&F.

Meastar go mbeidh an cruinniú ag plé le

ceisteanna mar:

An bhfuil reachtaíocht in Éirinn ag tabhairt

go leor cosanta do chearta iad siúd atá ag

fulaingt de bharr ciníochais?

Céard iad na straitéisí atá ag teastáil chun

dul i ngleic le ciníochas?  An bhfuil bealaí

eile/níos fearr ann maraon le céimeanna dlí

chun dul i ngleic le ciníochas? 

Cén ról éifeachtach a d’fhéadfadh a bheith

ag an gCoimisiún um Chearta Daonna i

láidriú cosaintí atá ar fáil do dhaoine aonair

agus pobail atá leochaileach i dtaobh

ciníochais de? 

8.30 i.n. Dúnadh an Chruinnithe
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Is é fócas na díospóireachta don chruinniú seo nó 

CEISTEANNA INSCNE AGUS CEARTA
DAONNA BAINTEACHA

Cosaint chearta ban faoin gCoinbhinsiún

chun deireadh a chur le Leatrom in Aghaidh

Ban (CEDAW)

Cosaint dhaoine aonair i gcásanna

leochaileacha agus imeallacha  (striapachas

agus tráchtú)

Cén ról éifeachtach a d’fhéadfadh a bheith

ag an gCoimisiún um Chearta Daonna i

gcosaint agus cur chun cinn cearta sa

réimse seo?

Cathaoirleach: An Dr. Maurice Manning,

Uachtarán an Choimisiún um Chearta Daonna;

Cainteoirí: Na Coimisinéirí  An Dr. Katherine

aguisín 6

Zappone, Suzanne Egan & Olive Braiden

An Dr. Hanna Beate Schöpp-Schilling, Ball

de Choiste CEDAW na NA

An Dr. Niamh Reilly, Ollscoil Luimnigh

Ba mhaith leis an gCoimisiún bhur dtuairimí a

fháil maidir leis an ngné seo dá gClár Oibre.

Tabhair cuairt ar ár suíomh idirlín www.ihrc.ie

más mian leat cóip den Phlean Straitéiseach a fháil

roimhré nó déan teagmháil leis an gCoimisiún.

An Coimisiún um Chearta Daonna

Teach Jervis,

Sráid Jervis

BÁC 1

Fón. 01 8589 601

Rphost: info@ihrc.ie

www.ihrc.ie

An Coimisiún um Chearta Daonna 
Cruinniú Comhairlithe Pobail i Luimneach

Óstán Radisson SAS, Bóthar na hInse, Luimneach
ar an Deárdaoin, 22ú Aibreán, 2004 @ 6.30 i.n.
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BROLLACH
Is eagrais neamhspleácha reachtúla iad an tÚdarás

Comhionannais (“An tÚdarás”) agus Coimisiún

um Chearta Daonna na hÉireann (“an

Coimisiún”) araon agus cuirfidh an dá eagras a

mBord/Coimisiún san áireamh i gcur i bhfeidhm

an chomhaontais seo.

Is é sainordú an Údaráis nó oibriú i dtreo

deireadh a chur le leatrom agus cothromaíocht

deiseanna a chothú sna réimsí a áirítear leis na

hAchtanna Cothromaíocht Fostaíochta 1998

agus 2004 agus na hAchtanna Stádas Cothrom

2000 go 2004. Cuireann na hAchtanna

Cothromaíocht Fostaíochta 1998 agus 2004 cosc

ar leatrom san áit oibre. Cuireann na hAchtanna

Stádas Cothrom 2000 go 2004 cosc ar leatrom i

soláthar earraí agus seirbhísí, lóistín agus ionaid

oideachais. Tá soláthar ar leith ann maidir le

clubanna cláraithe. Tá naoi dtosca, inscne, stádas

pósta, stádas clainne, aois, míchumas, treocht

gnéis, cine, creideamh agus ballraíocht den lucht

siúil clúdaithe sa reachtaíocht cothromaíocht

deiseanna agus reachtaíocht stádas cothrom.

Áirítear le feidhmeanna agus cumhachtaí an

Údaráis freisin soláthar eolais maidir le hoibriú na

nAchtanna Cothromaíocht Fostaíochta 1998

agus 2004, na hAchtanna Stádas Cothrom 2000

go 2004, an tAcht um Chosaint Mháithreachais

1994,An tAcht um Shaoire Uchtála 1995 agus an

tAcht um Shaoire Tuismitheora 1998,

monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar

na hAchtanna Cothromaíocht Fostaíochta 1998

agus 2004, na hAchtanna Stádas Cothrom 2000

go 2004, an tAcht um Chosaint Mháithreachais

1994, An tAcht um Shaoire Uchtála 1995 agus

moltaí a chur faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí maidir le

hathrú, athbhreithniú cothromaíochta a

dhéanamh agus pleananna gníomhaíochta, Cód

Cleachtais a ullmhú, fiosrúchán a thionóil, cúnamh

dlí a chur ar fáil d’iarrthóirí faoi na hAchtanna

Cothromaíocht Fostaíochta 1998 agus 2004, na

hAchtanna Stádas Cothrom 2000 go 2004 ar

bhonn straitéiseach ag a ndiscréid chun cásanna a

thógáil as a gconlán féin agus taighde a dhéanamh.

Is é sainordú an Choimisiúin nó cearta daonna

daoine a chothú agus a chosaint faoi mar atá geallta

dóibh ag an gCoimisiún agus comhaontais

idirnáisiúnta ina bhfuil an Stát mar pháirtí. Is

feidhmeanna an Choimisiúin nó: feiliúnacht agus

éifeachtacht an dlí agus an cleachtas bainteach le

cosaint chearta daonna a choinneaíl faoi

athbhreithniú, aon mholadh reachtúil a scrúdú, ar

éileamh ó Aire Rialtais agus a dtuairimí a chur in iúl

faoi aon impleachtaí a bheadh ag moladh mar seo

do chearta daonna, dul i gcomhairle le heagrais nó

gníomhaireachtaí idirnáisiúnta nó náisiúnta le

heolas nó saineolas i réimse chearta daonna faoi

mar a thograíonn siad; moltaí a chur faoi bhráid an

Rialtais as a gconlán féin nó ar éileamh ón Rialtas

faoi mar is cuí maidir le céimeanna a mheasann an

Coimisiún ar cheart tabhairt fúthu chun cearta

daonna a threisiú, a chosaint agus a chothú sa Stát;

tuiscint agus feasacht faoi thábhacht na gcearta

daonna sa Stát a chothú agus ar mhaithe leis seo,

tabhairt faoi thaighde agus gníomhaíocht

oideachais, nó iad a urrú nó a choimisiúniú nó

cúnamh airgeadais nó eile a chur ar fáil dóibh;

aguisín 7

MEABHRÁN TUISCEANA IDIR COIMISIÚN UM CEARTA DAONNA NA hÉIREANN

AGUS AN tÚDARÁS COMHIONANNAIS 
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tabhairt faoi fhiosrúcháin; tuairiscí a ullmhú agus a

fhoilsiú, ar aon bhealach a thograíonn siad, maidir

le taighde a tugadh faoi, a urraíodh, a coimisiníodh

nó ar tugadh cúnamh dó nó maidir le fiosrúcháin;

iarratas a dhéanamh chuig an Ardchúirt nó an

Chúirt Uachtarach ar shaoirse chun dul i láthair na

hArdcúirte nó na Cúirte Uachtaraí mar amicus

curiae in imeachtaí os comhair na cúirte sin

bainteach le cearta daonna aon duine agus dul i

láthair cúirte mar amicus curiae nuair atá an

tsaoirse sin bronnta; dul i mbun aon

ghníomhaíocht riachtanach chun comhchoiste

ionadaithe ón gCoimisiún agus ó Choimisiún

Chearta Daonna na hÉireann a bhunú agus a

bheith rannpháirteach ann; cúnamh a thabhairt do

dhaoine maidir le himeachtaí dlíthiúla bainteach le

dlí nó cleachtas maidir le cosaint chearta daonna;

imeachtaí dlíthiúla a thionscnú chun cearta daonna

duine nó aicme daoine a throid.

CUSPÓIR AN MHEABHRÁIN
THUISCEANA 
Ba mhaith leis an Údarás agus an Coimisiún, agus

a neamhspleáchas á gcaomhnú acu, dúbláil

iarrachta nó caiteachas airgid phoiblí a sheachaint

mura bhfuil gá leis, comhoibriú ar

chomhthionscnamh más cuí, réimsí imní dóibh

beirt a aithint agus oibriú le chéile orthu siúd

nuair atá sé feiliúnach, gníomhaíochtaí a

chomhordú agus tacú le chéile faoi mar is cuí, ag

cur le héifeacht an dá eagraíocht agus baint amach

a gcuspóirí ar an gcaoi seo. Is ar mhaithe leis seo

a d’aontaítear leis an Meabhrán Tuisceana seo.

PRIONSABAIL GHINEARÁLTA
CHOMHOIBRITHE 
Beidh treoir ó na prionsabail seo a leanas ag na

heagrais maidir lena gcaidreamh le chéile:

roinnt eolais;

dul i gcomhairle le chéile le linn na

bpróiseas pleanála;

comhoibriú agus obair le chéile chun an

úsáid is fearr a bhaint as cumhachtaí agus

acmhainní;

dúbláil iarrachta nach bhfuil gá leis a

sheachaint;

comhordú gníomhaíochtaí chun an t-

iombualadh a uasmhéadú;

caidreamh cuiditheach oibre a chothú;

tacaíocht dá chéile.

CUR I BHFEIDHM NA BPRIONSABAL
GINEARÁLTA COMHOIBRITHE 
Déanfaidh na heagraíochta, ach go háirithe:

cóipeanna de na foilseacháin go léir a chur

ag an eagraíocht eile;

dul i gcomhairle le chéile nuair atá

pleananna straitéiseacha agus pleananna

gnó á ndréachtú acu;

idirghníomhaíocht fhoirne rannpháirteach

in obair ghaolmhar a spreagadh;

saineolas agus foghlaim a roinnt maidir le

cur i bhfeidhm a gcumhachtaí agus

feidhmeanna féin;

cásanna coitianta a aithint agus rólanna na

n-eagraíochtaí bainteach leis na cásanna

seo a aontú;

ábhar le haghaidh comhghníomhaíocht a

aithint agus a aontú;

ábhar le haghaidh gníomhaíocht nasctha

agus comhthacaithe a aithint agus a aontú;

comhoibriú a lorg laistigh den

ChomhFhóram Cearta Daonna agus

Comhionannas agus fóraim bhainteacha eile;

dul i gcomhairle lena chéile chun critéar

d’obair cháis agus straitéisí níos leithne do
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chur i bhfeidhm straitéiseach a fhorbairt

agus a athbhreithniú;

daoine a chur ar aghaidh chuig a chéile, más

cuí;

tacú leis an seasamh a thógann an

eagraíocht eile ar cheist, faoi mar is cuí;

freastal ar imeachtaí a thionólann an

eagraíocht eile. .

CIGIREACHT COMHOIBRITHE
Déanfar forbairt agus cigireacht ar chur i

bhfeidhm na bprionsabal ginearálta

comhoibrithe trí:

cruinnithe rialta le Príomhfheidhmeannaigh

an dá eagraíocht;

cruinniú bliantúil Chathaoirleach an

Údaráis, Uachtarán an Choimisiúin agus

Príomhfheidhmeannaigh an dá eagraíocht;

déanfaidh an dá eagraíocht athbhreithniú ar

an meabhrán tuisceana seo tar éis tréimhse

d’ocht mhí dhéag.

Aontaithe ag an gCoimisiún ag cruinnithe

ar an 28 Deireadh Fómhair 2004 agus 16

Nollaig 2004

Aontaithe ag Bord an Údaráis ag a

gcruinniú ar an 18 Samhain 2004
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Bhí cruinniú ag an gComhchoiste de dhá

Choimisiún um Chearta Daonna oileán na

hÉireann inniu chun moladh Rialtas na hÉireann

forálacha saoránachta i mBunreacht na hÉireann a

leasú.

Thángadar ar an gconclúid go mbeadh

impleachtaí ag an moladh do chearta atá cosanta

ag an mBunreacht, lena n-áirítear cearta daoine a

rugadh in oileán na hÉireann faoi mar atá leagtha

amach in Alt 2 den Bhunreacht. Tá Coimisiún um

Chearta Daonna na hÉireann tar éis na

himpleachtaí seo a phlé go mion sna tuairimí a

heisíodh an tseachtain seo.

Chomh fada agus atá iombualadh ag moladh

Rialtas na hÉireann ar Alt 2 de Bhunreacht na

hÉireann, a leasaíodh chun cead a thabhairt do

Chomhaontas (Aoine an Chéasta) Bhéal Feirste

teacht i bhfeidhm, creideann an Comhchoiste gur

cheart macnamh a dhéanamh ar an moladh ar an

mbealach atá léirithe in alt 7 den chuid sin den

Chomhaontas a phléann le Bailíocht, Cur i

bhfeidhm agus Athbhreithniú. Tá sé riachtanach

de réir an Ailt sin go rachadh an dá Rialtas i

gcomhairle le páirtithe an Chomhthionóil má tá

gá leasú a dhéanamh ar reachtaíocht bhainteach

(mar Achtanna Náisiúntacht agus Saorántacht na

hÉireann).

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ:
1. D’eisigh Coimisiún um Chearta Daonna na

hÉireann Réamhthuairimí maidir leis an

Reifreann Molta ar an Máirt 27 Aibreán,

agus beidh doiciméad eile á eisiúint ag

scrúdú na ceisteanna ábhartha níos mine i

gceann cúpla lá eile.

2. Is seo mar a léann Alt 7 den chuid sin den

Chomhaontas bainteach le Bailíocht, Cur i

bhfeidhm agus Athbhreithniú:

“Má tharlaíonn deacrachtaí agus gá le

gníomhaíocht shlánaithe dá bharr thar réimse

d’Instiúidí, nó leasú ar an gComhaontas

Breatanach-Éireannach nó reachtaíocht

ábhartha, is ar an dá Rialtas i gcomhairle le

páirtithe sa gComhthionól a thitfidh an

próiseas athbhreithnithe. Beidh chuile Rialtas

freagrach as gníomhaíocht ina dlínse féin.”

3. Is féidir le hiriseoirí agallamh faoin ráiteas

seo a lorg leis an Oifigeach Sinsearach um

Fheasacht Chearta Daonna Choimisiún um

Chearta Daonna na hÉireann, Mary Ruddy

(fón: 00 353 1 8589628 nó (fón póca) 00

353 87 6407765) nó le Príomhchoimisinéir

Choimisiún Chearta Daonna Thuaisceart

na hÉireann, An tOllamh Brice Dickson

(fón: 028 [048 ón bPoblacht] 9024 3987 nó

(fón póca) 00 44 79 01853005).

aguisín 8

PREASRÁITEAS 

28ú AIBREÁN 2004

RÁITEAS AN CHOMHCHOISTE 

FAOIN REIFREANN MOLTA 
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A Chathaoirligh,

Cuireann sé fíor-áthas orm labhairt libh inniu thar

cheann Choimisiún um Chearta Daonna na

hÉireann. Is eagras measartha nua atá sa

gCoimisiún agus níor aimsíodh foireann agus

áitreabh buan ach le bliain anuas. Ainneoin sin,

áfach, bhí baill an Choimisiúin thar a bheith

gníomhach i gcur i bhfeidhm an sainordú leathan

a bronnadh orthu.

Ceann de phríomhfhorbairtí na bliana seo caite

nó gur ghlac an Coimisiún le plean straitéiseach.

Léirigh an Coimisiún na réimsí oibre atá siad chun

díriú orthu sa gcéad  trí bliana eile. Is iad seo (i)

cearta sibhialta agus polaitiúla, i riarachán dlí ach

go háirithe, (ii) cearta eacnamaíochta, sóisialacha

agus cultúrtha, agus (iii) an rud ar a thugann an

Coimisiún ceisteanna tras-ghearrtha, sé sin,

ceisteanna nach mbaineann leis na rannóga

traidisiúnta cearta sibhialta agus polaitiúla ar lámh

amháin, agus cearta eacnamaíochta, sóisialacha

agus cultúrtha amháin ach a bhaineann leis an dá

rannóg. Sa réimse tras-ghearrtha tá an Coimisiún

tar éis aird ar leith a thabhairt ar chiníochas,

inscne agus daoine le míchumas.

Ceann de na dúshláin a bhí ann, maidir le

riarachán cirt, cosúil le tíortha eile, nó cinntiú go

mbeadh cothromaíocht chóir idir shaoirse an

duine agus leas an phobail bainteach le céimeanna

frith-sceimhlitheoireachta. Cháin an Coimisiún

an bealach a glacadh agus cuireadh Cinneadh

Creatlaigh de chuid Chomhairle an Aontais

Eorpaigh a rinneadh tar éis ionsaithe

sceimhlitheoireachta 11 Meán Fómhair 2001 i

SAM i bhfeidhm in Éirinn. Bhain an reachtaíocht

fheidhmithe le cearta daoine faoi réir aistriú idir

dlínsí coiriúla san Aontas Eorpach agus bhí laghdú

scagadh dlíthiúil ar aistrithe dá leithéid mar

thoradh air. Chuir an Coimisiún imní in iúl faoin

easpa córais éifeachtacha scagadh daonlathach, an

t-easpa trédhearcachta agus nach raibh

caighdeáin chearta daonna á mheá go feiliúnach

sa bpróiseas bainteach le cinnidh AE. Chuireadar

imní in iúl freisin go bhfuil an Cinneadh Creatlaigh

bunaithe ar bharúil inchonspóide go bhfuil cosaint

éifeachtach agus cothrom do chearta an duine

chúisithe ar fáil i ngach ball stát de chuid an AE,

nuair atá difríochtaí suntasacha le sonrú i gcosaint

na gcearta seo ar fud an AE.

Tá sé socruithe ag an gCoimisiún, maidir le cearta

eacnamaíochta, sóisialacha agus cultúrtha tabhairt

faoi staidéar mór, ag scrúdú nádúr na gcearta seo

agus réimse de mheicníochtaí chur i bhfeidhm atá

feiliúnach don chomhthéacs Éireannach agus

bunchloch a leagadh maidir le comhdháil mhór

idirnáisiúnta a thionóil faoi chearta

eacnamaíochta, sóisialacha agus cultúrtha i 2005.

Déarfadh go leor daoine nach bhfuil an aeráid

pholaitiúil in Éirinn faoi láthair go maith chun na

aguisín 9

RÁITEAS CHUIG AN 60Ú SEISIÚN DE CHUID AN CHOIMISIÚN UM CHEARTA

DAONNA  (MÍR18B)

CURTHA I LÁTHAIR AG AN DOCHTÚIR ALPHA CONNELLY,

PRÍOMHFHEIDHMEANNACH AR SON CHOIMISIÚN UM CHEARTA DAONNA NA

HÉIREANN 14Ú AIBREÁN 2004
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cearta seo a chur chun cinn. Tá sé fíor nach bhfuil

eolas ag  go leor de na hoifigigh agus daoine eile

atá rannpháirteach i gcruthú agus i gcur i

bhfeidhm polasaithe sóisialacha agus

eacnamaíochta faoin gné cearta dá gcuid oibre,

agus is dúshlán suntasach don Choimisiún go n-

ardófaí tuiscint d’ábharthas na gcearta seo.

Tá Éirinn athruithe ó thír le himirce go tír le

hinimirce agus tá an ciníochas tagtha chun solais

dá bharr agus is cúis náire é nach raibh Éirinn

rannpháirteach sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta

chun deireadh a chur le gach cineál Leatrom

Ciníochais go dtí Nollaig 2000. Ag obair dóibh le

Coimisiún um Chearta Daonna Thuaisceart na

hÉireann, d’ullmhaigh an Coimisiún agus

rinneadar comhfhoilsiú i Meán Fómhair 2003, ar

Threoir Úsáideora maidir leis an gCoinbhinsiún.

Is é cuspóir na Treorach nó cabhrú le ENR, grúpaí

mionlaigh gorma agus agus eitneacha, eagraíochtaí

pobail, brúghrúpaí agus daoine eile chun

meicníochtaí CERD a úsáid sa troid in aghaidh

ciníochais i ndá chuid na hÉireann. Tá sé i gceist

ag an gCoimisiún a dtuairisc féin a chur i gcrích

freisin, difriúil ón gceann a chur an Rialtas faoi

bhráid Choiste CERD thar cheann an Stáit faoi

chomh fada agus a bhí Éirinn ag cloí le dualgais

faoin gCoinbhinsiún. Chomh maith leis sin,

thionóil an Coimisiún i gcomhair le Amnesty

International na hÉireann seimineár faoi

chiníochas agus na meáin agus comhdháil

idirnáisiúnta faoi dul i ngleic le ciníochas agus

cothromaíocht chiníochais a chur chun cinn trí

reachtaíocht. D’fhoilsítear freisin, i gcomhair le

Coiste Comhairlíochta Náisiúnta Ciníochais agus

Idirchultúrthais, athbhreithniú ar chaighdeáin an

AE agus idirnáisiúnta maidir le hoibrithe inimirce,

agus thug ar an Rialtas glacadh thar cheann an

Stáit leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um

Chosaint Chearta do gach Oibrí Inimirce agus

baill a gclanna.

Tá an Coimisiún tar éis tús a chur i réimse inscne

ar dhréacht-thuairisc chun 4ú agus 5ú tuairiscí an

Rialtais chuig an Coiste chun deireadh a chur le

Leatrom in aghaidh Ban a scáthú. Táthar ag

tabhairt faoi thaighde maidir le dlí agus cleachtas

bainteach le striapachas in Éirinn freisin.

Tá píosa tábhachtach reachtaíochta ag baint le

soláthar seirbhísí agus cearta daoine le míchumas

geallta ag an Rialtas agus beidh an Coimisiún ag

déanamh mionscrúdú ar an reachtaíocht mholta

ó dhearcadh cearta daonna. Tá an Coimisiún tar

éis tuairimí a chur in iúl cheana féin faoi phíosa

reachtaíochta ar leith ag baint le hoideachas do

dhaoine le míchumas ach go háirithe agus dúirt

gur cheart go mbeadh ceart seirbhíse ann

bunaithe ar riachtanas oideachasúil agus gur

cheart go bhféadfaí an ceart a chur i bhfeidhm trí

leigheas dlíthiúil a éileamh. Tá sé d’onóir ag an

gCoimisiún freisin go bhfuil iarrtha orthu

comhordú a dhéanamh ar ionchur ghrúpa

Eorpach d’insititiúidí cearta daonna náisiúnta

maidir le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar chosaint

agus chothú cearta agus dignit dhaoine le

míchumas a dhréachtú.

Níl anseo ach cur síos gearr ar chuid d’obair

Choimisiún um Chearta Daonna na hÉireann, ach

tá súil agam go dtugann sé léargas daoibh ar

chúrsaí cearta daonna in Éirinn san am atá i

láthair.



66 An Coimisiún um Chearta Duine Tuairisc Bhliantúil 2004

Mar fhocal scoir, caithfidh mé obair

Chomhchoiste ionadaithe an Choimisiúin agus

Choimisiún Chearta Daonna Thuaisceart na

hÉireann a lua. Tá ann don Choimisiún de bharr

chomhaontas idirnáisiúnta 1998 idir Éirinn agus

an Ríocht Aontaithe, ar a dtugtar Comhaontas

Bhéal Feirste nó Aoine an Chéasta. Cuireann sé

fóram ar fáil le macnamh a dhéanamh ar chúrsaí

cearta daonna in Oileán na hÉireann agus tá

sainordú acu ón gComhaontas breathnú an

bhféadfaí cairt a bhunú, oscailte do shíniú na

bpáirtithe polaitiúla go léir, a léireodh agus a

dhearbhódh céimeanna aontaithe do chosaint

chearta bunúsacha gach duine atá ina chónaí in

oileán na hÉireann. D’fhéadfaí go mbeadh cairt dá

leithéid mar cheann de na dúshláin is mó don

Choimisiún; ach fós féin, níl aon dabht ann má tá

stair fhada d’fhoréigean polaitiúil le fágáil taobh

thiar ag an oileán seo go gcaithfidh aontas faoi

chéimeanna do chosaint chearta bunúasacha gach

duine atá ag maireachtáil ar an oileán a bheith

mar chuid den turas sin.

Go raibh maith agaibh as ucht éisteacht liom.
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aguisín 10

Coimisiún um Chearta Daonna na hÉireann agus Cumann Dlí na hÉireann  

Athbhreithniú ar an Acht ECHR agus Cearta Daonna i
nDlúthchaidrimh 
Dé Sathairn 16th Deireadh Fómhair 2004

AM TÉAMA CAINTEOIRÍ
9.00r.n Clárú

9.00r.n Fáiltiú An Dr. Maurice Manning, Uachtarán, Coimisiún 

um Chearta Daonna

Geraldine Clarke, Uachtarán Chumann 

Dlí na hÉireann 2002-2003 

MAIDÍN

9.40r.n An tAcht ECHR sna cúirteanna

Cathaoirleach an tSeisiúin: Ráitis Bhrollaigh

Sir Brian Kerr,Tiarna Príomhbhreitheamh Thuaisceart na hÉireann

Cinnireacht i nDlí Cearta Daonna, san An Breitheamh Susan Denham,

am atá thart agus atá le teacht. An Chúirt Uachtarach

Dul chun cinn go dtí seo faoin Acht Donncha O’Connell, Ollscoil Náisiúnta  

ECHR 2003 na hÉireann, Gaillimh.

Léargas ó Acht Chearta Daonna RA An Banbharún Helena Kennedy QC

1998, 5 bliana ar aghaidh

C&F

11.00-11.20r.n Caife

11.20r.n An tAcht ECHR agus seirbhísí poiblí

Dearcadh Chleachtóra maidir le  Ernest Cantillon, Dlíodóir  

hAcht ECHR 2003 

Na hÚdaráis Áitiúla agus Acht  Charlotte Kilroy,Abhcóide ó Matrix Chambers

Chearta Daonna RA 1998 London

Impleachtaí Acht ECHR 2003  An Dr. Padraic Kenna, Ollscoil Náisiúnta  

d’Údaráis Áitiúla na hÉireann, Gaillimh

C&F 

1.00 – 2.15i.n Lón

TRÁTHNÓNA
2.15i.n Cearta Daonna i nDlúthchaidrimh 

Cathaoirleach an tSeisiúin
An Dr. Katherine Zappone, an Coimisiún um Chearta Daonna
Treochtaí Idirnáisiúnta maidir le   An tOllamh Robert Wintemute, King’s College
haitheantas dlíthiúil do Lánúin den London
Ghnéas Céanna
Gnéithe teagmhasacha d’aontais  An Dr. Ursula Kilkelly, Coláiste na 
chónaithe agus Gnéas Céanna hOllscoile, Corcaigh
Samhlacha Nua de Phósadh  An tOllamh William Binchy, & An Dr. Katherine
agus Páirtíocht in Éirinn Zappone, An Coimisiún um Chearta Daonna
C&F, Díospóireacht an Phainéil

4.15i.n Dúnadh 
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AN TUACHTARÁN 

22ú & 23ú Eanáir 2004 Cathaoirleach ar Sheisiún “I dtreo deireadh a chur le Pionós an Bháis’

eagraithe ag Centre Culturel Irlandais & Ionad Coimisiún um Chearta Daonna

na hÉireann, ONÉ Gaillimh, Páras,An Fhrainc

18ú Feabhra 2004 “Ról agus ábharthas – Institiúidí Náisiúnta Cearta Daonna” Coláiste na

hOllscoile, Corcaigh 

23ú Feabhra 2004 Seoladh  Tearmann in Éirinn Institiúid Riaracháin Phoiblí, BÁC

27ú Feabhra 2004 Príomhchainteoir ag an 2ú Comhdháil Bhliantúil Chearta Daonna na Mac

Léinn, Coláiste na hOllscoile, BÁC 

19ú      Márta 2004 Freagra chuig an Ollamh Chris McCrudden,“Ag ceannach cirt Sóisialach – ról

an Dlí’ ag an Léachtóir i nDlí Aitheanta Bliantúil, Dámh an Dlí, ONÉ, Gaillimh.

27ú Márta 2004 Cathaoirleach ar Sheisiún ag Comhdháil “Ag dul i ngleic le ciníochas agus ag

cur cothromaíocht chun cinn tríd reachtaíocht” Coimisiún Chearta Daonna

na hÉireann agus Amnesty International (na hÉireann), Coláiste na Tríonóide,

BÁC

5ú Aibreán 2004 Seoladh  Ag cosaint Cearta Oibrithe Inimirce’ comhfhoilseachán de chuid

Choimisiún um Chearta Daonna na hÉireann i gcomhair le Coiste

Comhairlithe Náisiúnta ar chiníochas agus Idirchultúrthas, Óstán Shelborne,

BÁC

22ú Aibreán 2004 Cathaoirleach ar Chomhairliú Poiblí Inscne agus Ceisteanna Cearta Daonna

Bainteacha, Luimneach

23ú Aibreán 2004 Seoladh scáth-thuairisc CEDAW faoi thogra Cearta Daonna Ban, BÁC

26ú Aibreán 2004 Cathaoirleach ar Sheisiún Bord Cruinn Rehab Níl aon Chonradh fúinn gan

muidne – dearcaidh faoin mbealach ar aghaidh, BÁC

27ú Aibreán 2004 Príomhchainteoir ag Seiminéar Abhcóideachta eagraithe ag Daoine le

Míchumas in Éirinn in Óstán an Great Southern Hotel, BÁC 

aguisín 11
ÓRÁIDÍ AGUS CUR I LÁTHAIR I 2004
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11ú Bealtaine 2004 Príomhchainteoir ag Seimineár Abhcóideachta eagraithe ag Daoine le

míchumas in Éirinn in Óstán Greenhills, Luimneach

24ú Bealtaine 2004 Príomhchainteoir ag Comhdháil Uachtarántachta Foréigean in aghaidh Ban –

Ceist Chearta Daonna Caisleán BhÁC, BÁC 

26ú Meitheamh 2004 Aoi-chainteoir ag Comhdháil Ag casadh leis “An Eile” Coláiste Mhag Aoidh,

Ollscoil Uladh, Doire.

1ú Deireadh Fómhair 2004 “Cairt do Chearta d’Oileán na hÉireann’ ag Seimineár i gColáiste na

hOllscoile, Corcaigh  

4ú Deireadh Fómhair 2004 Léacht faoi ról an Choimisiún um Chearta Daonna i gCumann Dlí na hÉireann,

BÁC

8ú Deireadh Fómhair 2004 Cathaoirleach  “Ceiliúradh Acht ECHR: Dúshláin & Féidearthachtaí”  eagraithe

ag  Líonra d’Ionaid Neamhspleácha Dlí in Óstán Wynn’s, BÁC

25ú Samhain 2004 Rapporteur seisiún oibre Uimh. 1, Forbairt is déanaí ar chóras chosaint chearta

daonna laistigh de Chomhairle na hEorpa ag tríú Bord Cruinn Institiúidí

Náisiúnta Cearta Daonna, Berlin,An Ghearmáin  

PRÍOMHFHEIDHMEANNACH 

15ú Feabhra 2004 Páipéar “Smaointe Pearsanta faoin gcaidreamh idir ENR agus Institiúidí Cearta

Daonna Náisiúnta”  curtha faoi bhráid an 5ú Cruinniú Réigiúnach Bord Cruinn

le baill ENR, cuid de chomh-thionscnamh Comhairle na hEorpa/Coimisiún

Eorpach leis an Turc i réimse cearta daonna agus daonlathú,Adana,An Turc

11ú Aibreán 2004 “Dearcadh pearsanta faoi Idirghníomhaíocht Eagraíochtaí Neamhrialtais agus

Insititúidí Cearta Daonna Náisiúnta i gcothú agus cosaint Chearta Daonna,”

páipéar curtha faoi bhráid 7ú cruinniú Bord cruinn le Cathaoirligh Chomhairlí

Cearta Daonna Turcacha, Bolu,An Turc.

14ú Aibreán 2004 Ráiteas chuig an 60ú Seisiún de chuid Choimisiún Chearta Daonna NA, tugtha

thar cheann Choimisiún um Chearta Daonna na hÉireann.
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22ú Aibreán 2004 Cur i láthair chuig Bord an Údaráis Chomhionannais maidir le corprú

Coinbhinsiún Eorpach Cearta Daonna go Dlí na hÉireann.

9ú Bealtaine 2004 Páipéar “Eagraíochtaí Neamh-rialtais, Institiúidí Náisiúnta Cearta Daonna agus

Coinbhinsiún Eorpach ar Chearta Daonna”  tugtha don 6ú Bord Cruinn do

bhaill ENR, Gaziantep,An Turc

31ú Bealtaine 2004 Cur i láthair ag míniú an reifreann faoin tsaoránacht. Pavee Point, BÁC 

9ú Deireadh Fómhair 2004 Cur i láthair “Cosaint ó Fhaire  gan údarás agus ceapadh cumarsáide:

Dearcadh Cearta Daonna” chuig Comhdháil Chumann Dlí na hÉireann faoi

chosaint Phríomháideachas, BÁC

29ú Samhain 2004 Cur i láthair “Coimisiún Cearta Daonna na hÉireann: Ó Theoiric go

Cleachtadh”  ag seimineár lóin i Roinn Gnóthaí Eachtrach na hEilbhéise, Bern,

An Eilbhéis

1ú Nollaig 2004 Páipéar “Coimisiún um Chearta Daonna na hÉireann: an Miosúr Idirnáisiúnta”

tugtha do chruinniú bliantúil Chathaoirligh agus Phríomhfheidhmeannaigh

Chomhfhóram Cothromaíochta agus Cearta Daonna, Londain, Sasana.

9ú Nollaig 2004 Cur i láthair chuig Binse Achomharc Teifeach faoi fheidhmeanna agus obair

Choimisiúin Chearta Daonna 

15ú Nollaig 2004 Cur i láthair ag díospóireacht ardleibhéal painéil ar “Gníomhaireacht mholta

Cearta Daonna AE: deis do Pholasaí Comhtháite Cearta Daonna Eorpacha”

eagraithe ag an Ionad,An Bhruiséil,An Bheilg

OIBRÍ CÁIS SINSEARACH 
5ú Márta 2004 Cur i láthair “Fiosrúcháin laistigh de straitéis níos leithne Feidhmithe” chuig

Comhdháil Líonra d’eagrais speisialtóirí neamhspleácha faoi Cur i bhfeidhm

straitéiseach agus an treoir ‘Cine”, BÁC

25ú Meán Fómhair 2004 Óráid “Impleachtaí an chirt meas do shaol príomháideach agus clainne faoi Alt 8

de Choinbhinsiún na hEorpa ar Chearta Daonna do dhaoine le míchumas in

Éirinn” tugtha ag comhdháil Leatrom Cearta Daonna agus Míchumais – ag scagadh

an fhiúntais ó ECHR agus foinsí eile Dlí Eorpaigh, a thionóil Aonad Taighde  Polasaí

agus Dlí Míchumais, ONÉ, Gaillimh  agus an tÚdarás Comhionannais, Gaillimh.
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4ú Samhain 2004 Cur i láthair “Straitéisí Fiosrúcháin”, chuig Rannóg Dlí an Údaráis

Chomhionannais 

OIFIGEACH SINSEARACH ATHBHREITHNIÚ REACHTAÍOCHTA AGUS POLASAÍ 
27ú Feabhra 2004 Thionóil ceardlann “Gairmeacha i gCearta Daonna” ag an 2ú Comhdháil

bhliantúil Cearta Daonna, Coláiste na hOllscoile BÁC

17ú Samhain 2004 Seimineár faoi Leasú Gardaí in ONÉ Gaillimh, Gaillimh.

OIFIGEACH CÚNTA ATHBHREITHNIÚ REACHTAÍOCHTA AGUS POLASAÍ 
28ú Meán Fómhair 2004 Óraid faoi ról Choimisiún um Chearta Daonna na hÉireann ag lá eolais

“Cearta Oibrithe inimirce”  eagraithe ag Ionad Eolais Saoránach Chill Áirne,

Cill Áirne.

15ú –19ú Samhain 2004 Rannpháirteach agus chur páipéar i láthair don Bhord Cruinn maidir le

hInsitiúidí Náisiúnta Cearta Daonna agus Ineallra Náisiúnta do Chur chun cinn

Ban, Ouarazazate, Morocco
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TUAIRISCÍ:
Tuairisc Bhliantúil 2003 (2004)

ÁITIMH/TUAIRIMÍ:
Tuairimí faoi Scéim an Bhille Dlí Coiriúil 2003

(Eanáir 2004)

Réamhthuairimí an Choimisiúin um Cearta

Daonna faoin mBille Inimirce 2004 (Feabhra

2004)

Tuairimí faoi Bhille Fhiosrúcháin an Choimisiúin

2003

(Feabhra 2004)

Tuairimí faoi Bhille na nGardaí 2004 

(Feabhra 2004)

Ráiteas faoin mBille (Coireanna

Sceimhlitheoireachta) Cirt Coiriúil 2003

(Márta 2004)

An Lucht Siúil mar mhionlach eitneach faoin

gCoinbhinsiún chun deireadh a chur le

Leatrom Ciníochais (Márta 2004)

Freagra chuig an Cumann Dlí faoin Acht Bord

Meastachán Gortaithe Pearsanta 2003

(Aibreán 2004)

Tuairimí faoin Reifreann Molta Saorántachta

agus an Bille  27ú Leasú ar an mBunreacht

2004 (Bealtaine 2004)

Tuairimí faoin mBille Comhionannais  2004

(Meitheamh 2004)

Tuairimí faoin mBille Aistriú Cur i bhfeidhm

2003 (Meitheamh 2004)

Tuairimí faoin mBille Barántais Ghabhála

Eorpach (Meitheamh 2004)

Tuairimí faoin Dréachtbhille Saoránacht agus

Náisiúntacht na hÉireann (Lúnasa 2004)

Cóireáil daoine a baineadh a saoirse uathu:

Tuairimí faoin tríú tuairisc de chuid Choiste na

hEorpa faoi Chosc a chur le Ciapadh ar a

gcuairt go hÉireann i bhFeabhra 2002

(Deireadh Fómhair 2004)

Tuairimí faoin mBille Míchumais 2004

(Samhain 2004)

JCOMHFHOILSEACHÁIN:
Ag gardáil cearta oibrithe Inimirceoirí agus a

gclanna, athbhreithniú ar chaighdeáin Cearta

Daonna  AE agus  idirnáisiúnta: Impleachtaí do

pholasaí in Éirinn.

Comhfhoilseachán de chuid Choimisiún um

Chearta Daonna na hÉireann i gcomhair le

Coiste Comhairlithe Náisiúnta ar

chiníochas agus Idirchultúrthas (Aibreán

2004)

aguisín 12
LIOSTA FOILSEACHÁN I 2004


